
Privacy policy voor Webwinkel Dat Gaat Naar Den Bosch Toe, eigenaar van 
Gaudibeeldjes.nl 

1) Waarborgen Privacy 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Gaudibeeldjes.nl is een belangrijke 
taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we 
verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 

2) Toestemming 

Door de informatie en de diensten op Gaudibeeldjes.nl te gebruiken, gaat u akkoord met 
onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 

3) Vragen 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van 
Webwinkel Dat Gaat Naar Den Bosch Toe en specifiek Gaudibeeldjes.nl, kun u ons 
benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is gaudi@datgaatnaardenboschtoe.nl. 

4) Monitoren gedrag bezoeker 

Gaudibeeldjes.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de 
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s 
worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het 
informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De 
informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type 
browser en de bezochte pagina’s. 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf 
welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet 
gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.  
5) Gebruik van cookies 

Gaudibeeldjes.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te 
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden 
hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de 
website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 

6) Cookies uitschakelen 

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de 
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de 
website van de aanbieder van uw browser. 

 

Bedrijfsnaam 

Webwinkel Dat Gaat Naar Den Bosch Toe 

Naam contactpersoon privacy zaken 

Dhr. Geert Nabbe 



Adres:  

Webwinkel Dat Gaat Naar Den Bosch Toe 

Achter de Boogaard 13 

5211 DG  's- Hertogenbosch 

Noord-Brabant 

Nederland 

Website https://www.gaudibeeldjes.nl 

E-mailadres gaudi@datgaatnaardenboschtoe.nl 

Telefoon +31 620644887 

 

Nieuwsbrieven 

Wij versturen nieuwsbrieven via onze webhost Hostnet.nl 

Transactionele e-mails zoals orderbevestigingen 

Worden verstuurd via onze webhost Hostnet.nl 

Verzending reguliere bedrijfsmail 

Wordt verstuurd via Ziggo.nl 

Onze Webhost 

http://www.hostnet.nl 

Omschrijving privacy zaken webhost Hostnet.nl 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van hostnet.nl. Hostnet.nl verwerkt 
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel 

kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 

persoonsgegevens. Hostnet.nl heeft passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te 

voorkomen. Hostnet.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Google Analytics 

Onze Webwinkel gebruikt de service van Google Analytics maar gebruikt geen 

persoonsgegevens en geen tracking 

Het verzamelen van site beoordelingen? 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review 

achterlaat via WebwinkelKeur dan 

bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze 

gegevens met ons, zodat wij 

de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam 

eveneens op de eigen website. 

In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op 

uw review te geven. In 



het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-

mailadres met 

WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een 

review achter te laten. 

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen 

om uw persoonsgegevens 

te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het 

leveren van de 

dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur 
toestemming gegeven. Alle 

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw 

persoonsgegevens zijn eveneens van 

toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden 

inschakelt. 

 

Betalingsverkeer 

Het (online) betalingsverkeer wordt afgehandeld door SiSow 

Omschrijving privacy zaken payment processor door Sisow 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij 

gebruik van het platform van . SiSow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens 

en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. SiSow heeft 

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen.  SiSow behoudt zich het recht voor uw gegevens te 

gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan 

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. SiSow deelt in het geval van een 

aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en 

informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle 

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw 
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van  SiSow's 

dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. SiSow bewaart uw gegevens niet 

langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Verzendienst 

PostNL 

Facturatie- en boekhoudsoftware. 

FactuurSturen 

 

Deze privacy policy is opgemaakt d.d. 14-02-2021 

 

 



 

 

 


