
Privacyverklaring 

Verzameling en verwerking van gegevens  
dataverwerving  
De gegevensverwerking op deze websi te wordt u i tgevoerd door de 
beheerder van de website. Hun contactgegevens zi jn te v inden in de 
afdruk van deze website. 

Technische gegevens worden verzameld door onze IT-systemen. Dit  
betref t  b i jv .  de internetbrowser, het bestur ingssysteem of het t i jdst ip 
van de pagina-oproep. Deze gegevens worden automatisch verzameld 
zodra u onze websi te betreedt .  

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat  
de websi te fout loos is.  Andere gegevens kunnen worden gebruikt om 
uw gebruikersgedrag te analyseren. 

U kunt onze site bezoeken zonder persoonl i jke informatie te 
verstrekken. Wij slaan al leen toegangsgegevens op zonder 
persoonl i jke verwi jz ing,  zoals de naam van uw internetprovider,  de 
pagina van waaruit  u ons bezoekt of de naam van het gevraagde 
bestand.  Deze gegevens worden uits lu itend geëvalueerd voor de 
verbetering van ons aanbod en laten geen enkele conclusie over uw 
persoon toe. 

Persoonl i jke gegevens worden al leen verzameld a ls u deze vri jwi l l ig  
aan ons verstrekt in  verband met uw bestel l ing, het openen van een 
klantenaccount,  het  invul len van een contactformul ier of het  
registreren voor een nieuwsbrief.  Wi j  gebruiken de door u verstrekte 
gegevens zonder uw ui tdrukkel i jke toestemming uitslui tend voor de 
uitvoering en afhandel ing van uw bestel l ing. 

Di t  gebeurt op basis van art ikel  6, l id  1, onder b),  van het  DSGVO, dat  
de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of 
precontractuele maatregelen mogel i jk  maakt .  Wi j verzamelen, 
verwerken en gebruiken persoonli jke gegevens over het gebruik van 
onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) a l leen voor zover dat nodig 
is om de gebruiker in staat  te ste l len van de dienst gebruik te maken 
of om de gebruiker te factureren. 

Gegevensopslag  
Uw contract tekst wordt opgeslagen. Wij sturen u de bestelgegevens 
en onze algemene voorwaarden per e-mai l toe. Ook kunt u h ier op elk 
moment de algemene voorwaarden beki jken. U kunt  uw eerdere 
bestel l ingen beki jken in onze klantenloginpagina, a ls u zich met een 
account b i j  ons heeft  geregistreerd. 

Bi j  vol ledige afwikkeling van de overeenkomst en vol ledige betal ing 
worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na af loop 
van de f iscale en commerciële voorschrif ten gewist ,  tenzi j  u 



uitdrukkel i jk toestemming heef t  gegeven voor verder gebruik van uw 
gegevens. Het verwi jderen van uw klantenaccount is te a l len t i jde 
mogel i jk  en kan plaatsvinden door middel van een bericht aan de 
hieronder beschreven contactmogel i jkheid of v ia een funct ie d ie 
daarvoor in het k lantenaccount is voorzien. 

Behandeling van klant-  en contractgegevens  
Wi j geven persoonli jke gegevens al leen aan derden door a ls d i t  
noodzakel i jk  is  in het kader van de contractafwikkel ing, bi jvoorbeeld 
aan de met de lever ing van de goederen belaste ondernemingen of de 
met de verwerking van de betal ing belaste krediet inste l l ing. Een 
verdere overdracht van de gegevens vindt  n iet plaats of al leen als u 
u itdrukkel i jk met de overdracht hebt  ingestemd. Uw gegevens worden 
niet zonder uw uitdrukkel i jke toestemming aan derden doorgegeven, 
b i jvoorbeeld voor reclamedoeleinden. 

De basis voor de gegevensverwerking is art ikel  6, l id  1, onder b),  van 
het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van 
een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogeli jk  maakt.  
Afhankel i jk van de betaald ienstver lener die u in het bestelproces 
kiest,  geven wij  de voor d it  doel verzamelde betal ingsgegevens door 
aan de door ons ingeschakelde krediet inste l l ing en 
betaald ienstver lener of aan de gekozen betaald ienst om de betal ingen 
te verwerken. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde 
betal ingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf  a ls u daar een 
account aanmaakt. In di t  geval moet u z ich t i jdens het  bestelproces 
registreren bi j  de betal ingsdienstaanbieder met behulp van uw 
toegangsgegevens.  In d it  verband is de verklar ing inzake 
gegevensbescherming van de desbetreffende 
betal ingsdienstaanbieder van toepassing. 

Indien nodig kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan het bedri j f  
dat de opdracht heeft  gekregen om een kredietcontro le u it  te voeren. 

Encryptie  
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om 
veil igheidsredenen en om de overdracht  van vert rouwel i jke inhoud te 
beschermen, zoals bestel l ingen of verzoeken die u ons als beheerder 
van de site stuurt.  Als de SSL- of  TLS-codering is geact iveerd,  
kunnen de gegevens die u aan ons doorgeef t  n iet door derden worden 
gelezen. 

Cookies  
Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies.  Cookies 
beschadigen uw computer n iet en bevatten geen virussen. Cookies 
maken ons aanbod gebruiksvriendel i jker,  effect iever en vei l iger.  

Cookies z i jn  k le ine tekstbestanden die door uw browser op uw 
computer worden opgeslagen. 



De meeste van de cookies d ie wi j  gebruiken zi jn zogenaamde 
“sessiecookies”.  Ze worden automat isch verwi jderd aan het  e inde van 
uw bezoek. Andere cookies b l i jven op uw terminal opgeslagen totdat u 
ze verwi jdert.  Deze cookies ste l len ons in staat  om uw browser te 
herkennen bi j  uw volgende bezoek. 

U kunt uw browser zo instel len dat u op de hoogte bent  van de 
inste l l ing van cookies en al leen in indiv iduele geval len cookies 
toestaat,  dat u in bepaalde geval len cookies accepteert of deze in het 
a lgemeen ui ts lu it  en dat  u de automatische verwi jder ing van cookies 
act iveert  wanneer u de browser afsluit .  Als cookies worden 
gedeact iveerd,  kan de funct ional i te i t  van deze website beperkt zi jn . 

Cookies d ie nodig z i jn  om het elektronische communicat ieproces uit  te 
voeren of  om bepaalde funct ies die u nodig hebt  (b i jv.  de funct ie van 
het winkelwagentje) te vervul len, worden opgeslagen op basis van 
art ikel 6, l id 1, onder f ),  van de DSGVO. De explo i tant  van de websi te 
heeft  een gerechtvaardigd belang bi j  het opslaan van cookies voor het 
technisch fout loos en geopt imaliseerd aanbieden van zi jn d iensten. 
Voor zover andere cookies (bi jv.  cookies voor de analyse van uw 
surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze 
gegevensbeschermingsverklar ing apart  behandeld. 

Verplichte informatie en algemene opmerkingen  
Toelichting bij  de verantwoordelijke instantie  
De verantwoordel i jke instant ie is de natuur l i jke of rechtspersoon die 
a l leen of  samen met anderen besl ist  over de doeleinden en middelen 
voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-
mai ladressen). 

De verantwoordel i jke instant ie voor de gegevensverwerking op deze 
website z i jn de bestuurders (z ie impressum). 

De bevoegde toezichthouder op de gegevensbescherming voor 
bedri jven met het hoofdkantoor in Nederland is de Autori te i t  
Persoonsgegevens. 

Functionaris  voor gegevensbescherming  
Wi j zi jn  n iet  verpl icht  om een funct ionaris voor gegevensbescherming 
aan te ste l len op grond van de voor ons geldende wettel i jke 
voorschrif ten en hebben geen funct ionaris voor gegevensbescherming 
aangesteld. 

Contactformulier  
Als u ons via het contactformul ier een aanvraag stuurt ,  worden uw 
gegevens uit  het  aanvraagformul ier met inbegrip van de door u 
verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking 
van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens 
worden niet  doorgegeven zonder uw toestemming. 



De verwerking van de in het  contact formul ier ingevulde gegevens 
gebeurt  daarom uits lui tend op basis van uw toestemming (art .  6 l id 1 
l i t .  a DSGVO). U kunt deze toestemming te a l len t i jde int rekken.  
Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De 
rechtmat igheid van de gegevensverwerking die tot de int rekking wordt 
u itgevoerd,  b l i j f t  onaangetast door de intrekking. 

De door u in het contactformul ier ingevulde gegevens bl i jven bi j  ons 
totdat u om verwi jder ing, herroeping van uw toestemming voor de 
opslag of  het  doel van de opslag van gegevens niet  meer van 
toepassing is (b i jv.  nadat uw verzoek is verwerkt) .  Dwingende 
wette l i jke bepal ingen – met name de bewaartermijnen – b l i jven 
onaangetast.  

Registratie op deze website  
U kunt z ich registreren op onze websi te om extra funct ies op de site 
te gebruiken. Wij gebruiken de voor di t  doel ingevoerde gegevens 
al leen voor het gebruik van het  aanbod of  de dienst waarvoor u z ich 
heeft  geregistreerd.  De bi j  de registrat ie gevraagde verpl ichte 
informat ie moet vol ledig worden verstrekt.  Anders zul len we de 
registrat ie weigeren. 

Bi j  belangri jke wi jzig ingen, bi jvoorbeeld in de omvang van onze 
dienstver lening of  b i j  technisch noodzakel i jke wi jz ig ingen, gebruiken 
wi j  het b i j  de registrat ie opgegeven e-mai ladres om u op deze manier 
te informeren. 

De gegevens die bi j  de registrat ie worden ingevoerd, worden verwerkt  
op basis van uw toestemming (art .  6,  l id 1, onder a DSGVO). U kunt 
uw toestemming te al len t i jde int rekken. Een informele e-
mai lnot i f icat ie aan ons is h iervoor voldoende. De intrekking doet geen 
afbreuk aan de wett igheid van de reeds ui tgevoerde 
gegevensverwerking. 

De gegevens die t i jdens de registrat ie worden verzameld, worden 
door ons opgeslagen zolang u zich op onze website registreert  en 
worden vervolgens gewist .  

De wette l i jke bewaartermi jnen bl i jven onaangetast .  

Intrekking van toestemmingen  
Sommige gegevensverwerkingen zi jn al leen mogel i jk met uw 
uitdrukkel i jke toestemming. U kunt  uw toestemming te a l len t i jde met 
werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor is een informeel e-
mai lber icht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de 
gegevensverwerking die tot  de int rekking wordt u itgevoerd, b l i j f t  
onaangetast door de intrekking. 

Recht  van beroep bij  de bevoegde toezichthoudende autoriteit  
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming 



heeft  de betrokkene het  recht een klacht  in te d ienen bi j  de bevoegde 
toezichthoudende autor ite it .  De verantwoordel i jke toezichthouder voor 
gegevensbescherming is de Autor itei t  Persoonsgegevens. 

Recht  op gegevensoverdraagbaarheid  
U hebt  het  recht om gegevens die wi j  met uw toestemming of  ter 
u itvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een 
gemeenschappel i jk,  machinaal leesbaar formaat aan u of  aan een 
derde part i j  over te dragen. Indien u de directe overdracht  van de 
gegevens aan een andere verantwoordel i jke persoon vraagt,  zal di t  
a l leen gebeuren voor zover d i t  technisch mogel i jk  is.  

Informat ie, b lokkering, verwi jder ing van gegevens 
In het kader van de toepassel i jke wette l i jke bepal ingen heeft  u te 
a l len t i jde het recht  om grat is informat ie te ontvangen over uw 
opgeslagen persoonl i jke gegevens, de herkomst en ontvanger van de 
gegevens en het  doel  van de gegevensverwerking en,  indien van 
toepassing, een recht  op correct ie,  b lokkering of verwi jder ing van 
deze gegevens.  U kunt  te a l len t i jde contact met ons opnemen op het 
in het  impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over 
deze en andere persoonl i jke gegevens. 

Recht  op beperking van de verwerking  
In overeenstemming met art .  18 DSGVO heeft  u het recht om de 
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen 
indien 

– de ju istheid van de gegevens wordt door u ontkend; 
– de verwerking is onwett ig, maar u weigert het te verwi jderen; 
– we hebben de gegevens niet langer nodig,  maar u hebt  ze nodig om 
een rechtsvordering in te ste l len,  u it  te oefenen of te verdedigen;  of 
– u op grond van art ikel 21 DSGVO bezwaar heef t  gemaakt  tegen de 
verwerking. 

Reclame-mails en bezwaarschriften  
Als u z ich inschri j f t  voor een nieuwsbrief ,  zal uw e-mai ladres met uw 
afzonderl i jk gegeven toestemming worden gebruikt voor onze eigen 
reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt  voor de nieuwsbrief .  Als u 
z ich inschri j f t  op onze nieuwsbrief,  gebruiken wi j  de gegevens die 
h iervoor nodig z i jn of die u apart  verstrekt ,  om u regelmatig onze e-
mai ln ieuwsbrief toe te sturen.  Uw e-mai ladres zal n iet worden 
doorgegeven aan andere bedri jven voor reclamedoeleinden. U kunt 
z ich te al len t i jde afmelden voor de nieuwsbrief  door een bericht te 
sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of v ia een l ink in 
de daarvoor bestemde nieuwsbrief.  
Wi j maken hierbi j  bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van 
de impressumpl icht  gepubliceerde contactgegevens voor het 
toezenden van ongevraagd reclame- en informat iemateriaal.  De 
explo itanten van deze pagina’s behouden zich u itdrukkel i jk  het  recht 
voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde 



verzending of e-mai l ing van spam en ander soortgel i jk 
reclamemater iaal .  

MailChimp  
Deze website maakt gebruik van de diensten van Mai lChimp voor het  
versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket  Science Group 
LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, At lanta, GA 30308, 
USA. 

Mai lChimp is een dienst  d ie onder andere gebruikt  kan worden om het 
versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u 
gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (b i jv .  uw e-
mai ladres), worden deze opgeslagen op de servers van Mai lChimp in 
de VS. 

Mai lChimp is gecert i f iceerd volgens het “EU-VS Privacy Shie ld”.  Het 
“Pr ivacy Shield” is  een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) 
en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor 
gegevensbescherming in de VS te waarborgen. 

Mai lChimp ste lt  ons in staat om onze nieuwsbriefcampagnes te 
analyseren.  Wanneer u een e-mai l opent die met MailChimp wordt 
verzonden, maakt  een bestand in de e-mai l (een zogenaamde web 
beacon) verbinding met de servers van Mai lChimp in de VS. Op deze 
manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefber icht is geopend 
en welke l inks zi jn  aangekl ikt .  Daarnaast  wordt technische informat ie 
(b i jv .  t i jdst ip van ophalen,  IP-adres, browsertype en 
bestur ingssysteem) geregistreerd.  Deze informat ie kan niet worden 
toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief.  Het 
wordt  u its lu itend gebruikt  voor de stat ist ische analyse van 
nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen 
worden gebruikt  om toekomstige nieuwsbrieven beter af  te stemmen 
op de belangen van de ontvangers. 

Als u n iet  wi l t  dat  Mai lChimp uw gegevens analyseert ,  moet u z ich 
afmelden voor de nieuwsbrief .  Hiervoor voorzien wi j  een 
overeenkomst ige l ink in e lk ber icht in de nieuwsbrief .  U kunt  z ich ook 
rechtstreeks uitschr i jven op de website. 

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art .  6 l id 1 
l i ter DSGVO). U kunt deze toestemming te a l len t i jde intrekken door u 
af te melden voor de nieuwsbrief.  De intrekking doet geen afbreuk aan 
de wett igheid van de reeds ui tgevoerde 
gegevensverwerkingsoperat ies. 

De gegevens die u bi j  ons hebt gedeponeerd om u te abonneren op de 
nieuwsbrief  worden door ons opgeslagen totdat u z ich afmeldt voor de 
nieuwsbrief  en worden verwi jderd van onze servers en van de 
Mai lChimp-servers nadat u z ich heeft  afgemeld voor de nieuwsbrief .  
Gegevens die door ons voor andere doele inden worden opgeslagen 



(b i jv .  e-mai ladressen voor het ledenbereik) b l i jven hierdoor 
onaangetast.  

Meer informat ie v indt u in het pr ivacybele id van MailChimp. 

Sluiting van een overeenkomst inzake gegevensverwerking  
Met Mai lChimp hebben we een zogenaamde “Data Processing 
Agreement” gesloten, waarin we Mai lChimp verpl ichten om de 
gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan 
derden.  Dit  contract kan hier worden bekeken 
[https: / /mai lchimp.com/legal / forms/data-processing-
agreement/sample-agreement/] .  

Betalingsdienstaanbieder  
Afhankel i jk van de door u gekozen betal ingsdienstaanbieder geven wi j  
de voor d it  doel  verzamelde betal ingsgegevens door aan de met de 
betal ing belaste krediet inste l l ing en, indien van toepassing, aan de 
door ons ingeschakelde betal ingsdienstaanbieder of  aan de door u 
gekozen betal ingsdienstaanbieder om de betal ingen te verwerken. 
Als u ook een betal ingsserviceprovider met de betaalmethode 
selecteert ,  bevindt u zich na het doorsturen in de bevei l igde 
internetomgeving van de door u gekozen bank. Het bevei l igde 
dataverkeer wordt  gegarandeerd door uw bank of uw 
betal ingsdienstaanbieder. De inhoud van di t  dataverkeer kennen we 
niet,  maar we worden er a l leen van op de hoogte gebracht  dat  de 
betal ing succesvol is verwerkt of dat het betal ingsproces is 
afgebroken. In d it  verband is de verklar ing inzake 
gegevensbescherming van de desbetreffende 
betal ingsdienstaanbieder van toepassing. 
Di t  geldt onder meer voor de directbanking,  de elektronische SEPA-
domicil iëringsprocedure,  de SEPA-domicil iëringsautorisatie,  
betalingen per creditcard of  bankoverschrijvingen.  

Sluiting van een contract  voor orderverwerking  
Wi j hebben met de desbetreffende betal ingsdienstaanbieder een 
overeenkomst voor de verwerking van de bestel l ing gesloten,  waarin 
wi j  de desbetreffende aanbieder verpl ichten om de gegevens van onze 
klanten te beschermen en niet of al leen met uw uitdrukkel i jke 
voorafgaande toestemming om deze aan derden te verstrekken. 

Klarna  
Op onze website b ieden wi j  onder andere betal ing met de diensten 
van Klarna aan.  De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 
Stockholm, Zweden (hierna “Klarna” genoemd) met vest ig ingen in 
verschi l lende Europese landen. 

Klarna biedt verschi l lende betal ingsmogel i jkheden (bv. huurkoop).  Als 
u beslui t  om met Klarna (Klarna kassa-oplossing) te betalen, zal 
Klarna verschi l lende persoonl i jke gegevens van u verzamelen. Detai ls 
v indt  u in Klarna’s pr ivacybele id. 



Klarna gebruikt  cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing 
te opt imal iseren. De opt imal isat ie van de kassa-oplossing is een 
legit iem belang in de zin van art ikel 6, l id 1, onder f ,  DSGVO. Cookies 
z i jn  k le ine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen 
en geen schade veroorzaken. Ze bl i jven op uw terminal  totdat u ze 
verwi jdert.  Detai ls over het gebruik van Klarna-cookies z i jn  te v inden 
in Klarna’s Cookie-r icht l i jn .  

Uw gegevens worden aan Klarna doorgegeven op basis van art .  6 l id 
1 l i t .  a  DSGVO (toestemming), art .  6 l id 1 l i t .  b DSGVO (verwerking 
voor de uitvoering van een overeenkomst) en art .  6 l id  1 l i t .  f  DSGVO 
(bescherming van gerechtvaardigde belangen in geval van vervroegde 
uitvoering). 

U heef t  te a l len t i jde de mogel i jkheid uw toestemming voor de 
gegevensverwerking in te t rekken.  Een intrekking heeft  geen effect op 
de ef fect iv itei t  van de gegevensverwerking in het  ver leden. 

Mollie  
Op onze website b ieden wi j  beta l ing aan aan de 
betal ingsdienstaanbieder Mol l ie B.V. ,  Keizersgracht  313,  1016 EE 
Amsterdam (Nederland), telefoon: +49302240909020 /  e-
mai l:  in fo@moll ie.com 

Als je de betal ing doet met Mol l ie ’s aanbiedingen, verzamelt  Moll ie  
verschi l lende t ransact iegegevens en stuurt deze door naar de bank. 
Naast  de voor de betal ing benodigde gegevens verzamelt  Mol l ie  in het 
kader van de t ransact ieverwerking ook andere gegevens,  zoals 
adressen of afzonderl i jke art ikelen in het winkelmandje. 

Mol l ie ver if ieert  vervolgens de t ransact ie met behulp van de 
authent icat ieprocedure die hiervoor bi j  de bank is opgeslagen. Noch 
wi j ,  noch derden hebben toegang tot  uw accountgegevens. 

Meer informat ie over de betal ing met Mol l ie vindt  u in de algemene 
voorwaarden en het  pr ivacybele id van Mol l ie. 

De rechtsgrond voor de overdracht van uw gegevens is art .  6 l id 1 l i t .  
a  DSGVO (toestemming),  art .  6 l id  1 l i t .  b DSGVO (verwerking voor de 
uitvoering van een overeenkomst) en art .  6 l id 1 l i t .  f  DSGVO 
(bescherming van gerechtvaardigde belangen bi j  vooruitbeta l ing). 

U heef t  te a l len t i jde de mogel i jkheid uw toestemming voor de 
gegevensverwerking in te t rekken.  Een intrekking heeft  geen effect op 
de ef fect iv itei t  van de gegevensverwerking in het  ver leden. 

PayPal  
Op onze website b ieden wi j  beta l ing via PayPal aan. De aanbieder 
van deze betal ingsdienst  is PayPal (Europe) S.à.r. l .  e t Cie,  S.C.A. ,  
S.C.A. ,  22-24 Boulevard Royal,  L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).  



Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen,  worden de 
betal ingsgegevens die u invult  naar PayPal gestuurd. 

Voor meer informat ie over PayPal-betal ingen kunt u het Privacybele id 
van PayPal raadplegen. 

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art .  6 l id 
1 l i t .  a  DSGVO (toestemming) en art .  6 l id 1 l i t .  b DSGVO (verwerking 
om een contract u it  te voeren). 

U heef t  de mogel i jkheid om uw toestemming voor de 
gegevensverwerking te a l len t i jde in te t rekken.  Een intrekking heeft  
geen effect  op de effect iv i te it  van de gegevensverwerking in het 
verleden. 

SOFORT-bankieren WIJZIGEN NAAR IDEAL  
Op onze website b ieden wi j  onder andere de betal ing door 
Sofortüberweisung / SOFORT Banking aan. Aanbieders van deze door 
Payment Network AG ontwikkelde betaald ienst z i jn verschil lende 
aanbieders in verschil lende Europese landen, waaronder Sofort  
GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (h ierna “Sofort  GmbH”) en 
Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna 
“Klarna”) met vest ig ingen in verschi l lende Europese landen.  

Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wi j  een 
betal ingsbevest ig ing in real  t ime en kunnen wij  d irect beginnen met 
het nakomen van onze verpl icht ingen.  

Nadat u een van de “ instant” betaalmethoden hebt gekozen, stuurt  u 
de PIN en een geld ige TAN naar de betal ingsprovider, d ie vervolgens 
kan in loggen op uw onl ine bankrekening. Na het  inloggen contro leert 
de software automatisch uw rekeningsaldo en voert  de overschri jv ing 
naar ons ui t  met behulp van de door u verstrekte TAN. Zi j  zal  ons dan 
onmiddell i jk een t ransact iebevest ig ing sturen.  Na het inloggen worden 
uw omzet, de krediet l imiet  van de geoorloofde debetstand in rekening-
courant en het bestaan van andere rekeningen en hun tegoeden 
automat isch gecontro leerd.  

Naast de PIN en de TAN worden de door u ingevoerde 
betal ingsgegevens en uw persoonl i jke gegevens ook aan Sofort  GmbH 
doorgegeven. Uw persoonl i jke gegevens omvatten uw voor- en 
achternaam, adres,  te lefoonnummer(s),  e-mai ladres,  IP-adres en 
eventuele andere gegevens die nodig z i jn voor de 
betal ingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is 
noodzakel i jk  om uw ident ite it  zonder twi j fe l vast te ste l len en om 
fraudepogingen te voorkomen.  

De overdracht van uw gegevens aan Sofort  GmbH is gebaseerd op 
art .  6 l id 1 l i ter DSGVO (toestemming) en art .  6 l id 1 l i ter DSGVO 
(verwerking tot u itvoering van een overeenkomst).  U heeft  de 



mogel i jkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking te a l len 
t i jde in te t rekken.  Een intrekking heef t  geen effect  op de ef fect iv ite i t  
van de gegevensverwerking in het  ver leden.  

Analyse-instrumenten en reclame  

Opdrachtafhandeling  
Wi j hebben met Google en met andere aanbieders van door ons 
gebruikte en hieronder vermelde webanalysetools voor de verwerking 
van bestel l ingen contracten afgesloten en voeren de strenge eisen 
van de Duitse gegevensbeschermingsautor i te iten b i j  het  gebruik van 
analysetools vol ledig u it .  

Rechtsgrondslag  
De wette l i jke basis voor het  verzamelen en verwerken van gegevens 
is de toestemming conform art .  6 l id  1 sub a.  en art .  7 DSGVO, de 
verwerking voor de ui tvoering van onze diensten en de ui tvoering van 
contractuele maatregelen conform art.  6 l id 1 sub b.,  de verwerking 
voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van 
contractuele maatregelen conform art.  6 l id 1 sub b. en de verwerking 
van gegevens conform art.  6 l id 1 sub a. en art .  7 DSGVO. DSGVO, 
de verwerking voor de vervul l ing van onze wettel i jke verpl icht ingen op 
grond van art .  6 l id 1 sub c.  van de wet. DSGVO, en voor het 
adverteren voor de bescherming van onze legit ieme belangen 
overeenkomst ig art ikel  6,  l id 1,  onder f ) .  DSGVO. 

Google Analytics  
Deze website maakt gebruik van funct ies van de webanalysedienst 
Google Analyt ics.  Aanbieder is Google Inc.,  1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analyt ics maakt  gebruik van zogenaamde “cookies”.  Dit  z i jn 
tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een 
analyse van uw gebruik van de website mogel i jk  maken. De door de 
cookie gegenereerde informat ie over uw gebruik van de website wordt 
in het  a lgemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. 

Google Analyt ics cookies worden opgeslagen op basis van art .  6 l id  1 
l i t .  f  DSGVO. De beheerder van de website heeft  een legit iem belang 
bi j  het analyseren van het  gedrag van de gebruiker om zowel zi jn  
website a ls z i jn reclame te opt imal iseren. 

IP-anonimisering  
We hebben de IP-anonimiser ing op deze website geact iveerd.  Di t  zal 
ertoe le iden dat Google uw IP-adres b innen de l idstaten van de 
Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betref fende de 
Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort  voordat  
het naar de Verenigde Staten wordt  verzonden. Slechts in 
u itzonderl i jke geval len wordt het vol ledige IP-adres naar een server 



van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.  In opdracht  van de 
explo itant van deze websi te zal Google deze informat ie gebruiken om 
uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de 
website-act ivi te it  samen te ste l len en om andere diensten met 
betrekking tot websi te-act iv i te it  en internetgebruik aan de explo itant 
van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het  kader 
van Google Analyt ics doorgeeft ,  wordt  n iet  met andere gegevens van 
Google gecombineerd. 

Browser Plugin  
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de 
daarvoor geëigende inste l l ingen te k iezen. Wij wi jzen u er echter op 
dat u in dat geval  mogel i jk  n iet  a l le funct ies van deze website vol ledig 
kunt  gebruiken. U kunt  ook voorkomen dat  Google de door de cookie 
gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip 
van uw IP-adres) verzamelt  en dat Google deze gegevens verwerkt  
door de browser-plugin te downloaden en te insta l leren die 
beschikbaar is v ia de volgende l ink: 
https:/ / tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens  
U kunt voorkomen dat Google Analyt ics uw gegevens verzamelt door 
op de volgende l ink te k l ikken. Een opt-out  cookie wordt  ingesteld om 
te voorkomen dat uw informat ie b i j  toekomst ige bezoeken aan deze 
website wordt verzameld: 
Google Analyt ics ui tschakelen. 

Voor meer informat ie over hoe Google Analyt ics gebruik maakt van 
gebruikersgegevens, z ie het privacybele id van Google. 

Demografische kenmerken van Google Analytics  
Deze website maakt gebruik van de funct ie “demograf ische 
kenmerken” van Google Analyt ics. Hierdoor kunnen rapporten worden 
gegenereerd d ie informat ie bevatten over de leeft i jd,  het  geslacht en 
de interesses van bezoekers van de si te.  Deze gegevens zi jn 
afkomst ig van interessante reclame van Google en 
bezoekersgegevens van derden. Deze informat ie kan niet in verband 
worden gebracht met een speci f ieke persoon. U kunt deze funct ie te 
a l len t i jde v ia de advertent ie- inste l l ingen in uw Google-account 
deact iveren of  Google Analyt ics in het  a lgemeen verbieden om uw 
gegevens te verzamelen zoals beschreven onder “Bezwaar tegen het 
verzamelen van gegevens”. 

Google Analytics  Remarketing  
Onze sites gebruiken Google Analyt ics Remarket ing funct ies in 
combinat ie met de cross-device funct ies van Google AdWords en 
Google DoubleCl ick. De leverancier is Google Inc, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 



Deze funct ie ste l t  Google Analyt ics Remarket ing in staat  om 
reclamedoelgroepen te koppelen aan de cross-device mogel i jkheden 
van Google AdWords en Google DoubleCl ick.  Op deze manier kunnen 
interessegerelateerde, gepersonal iseerde reclameboodschappen die 
afhankel i jk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het  ene apparaat  
(b i jv .  mobiele te lefoon) aan u z i jn aangepast,  ook op een ander 
apparaat  (b i jv.  tablet of pc) worden weergegeven. 

Als u uw toestemming heeft  gegeven, zal Google uw web- en app-
browsergeschiedenis voor d i t  doel  koppelen aan uw Google-account.  
Op deze manier kunnen dezelfde gepersonal iseerde 
reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u 
z ich met uw Google-account aanmeldt .  

Om deze funct ie te ondersteunen, verzamelt Google Analyt ics Google 
Analyt ics Google-geauthent iceerde gebruikers-ID’s die t i jdel i jk  
gekoppeld z i jn aan onze Google Analyt ics-gegevens om doelgroepen 
te def in iëren en te creëren voor apparaatoverschri jdende reclame. 
U kunt z ich permanent afmelden voor cross-device 
remarket ing/target ing door gepersonal iseerde reclame in uw Google-
account h ier u i t  te schakelen. 

De in uw Google-account verzamelde gegevens worden al leen 
samengevoegd op basis van uw toestemming, d ie u aan Google kunt 
geven of  int rekken (art .  6, l id  1,  onder a DSGVO).  In het geval  van 
gegevensverzamelingsprocessen die n iet in uw Google-account z i jn 
samengevoegd (b i jvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of 
bezwaar hebt  gemaakt  tegen de samenvoeging), is de 
gegevensverzameling gebaseerd op art ikel 6, l id 1, onder f ),  DSGVO. 
Het legit ieme belang vloei t  voort  u it  het fe it  dat de beheerder van de 
website belang heeft  bi j  de anonieme analyse van bezoekers van de 
website voor reclamedoeleinden. 
Meer informat ie en de voorschrif ten inzake gegevensbescherming 
vindt  u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google. 

Google AdWords en Google Conversion Tracking  
Deze website maakt gebruik van Google AdWords.  AdWords is een 
onl ine advertent ieprogramma van Google Inc. ,  1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).  

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde 
conversie t racking. Wanneer u op een advertent ie van Google kl ikt ,  
wordt  een cookie voor het  b i jhouden van conversies ingesteld. 
Cookies z i jn  k le ine tekstbestanden die de internetbrowser op de 
computer van de gebruiker plaatst.  Deze cookies verval len na 30 
dagen en worden niet  gebruikt  om gebruikers persoonl i jk  te 
ident if iceren.  Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website 
bezoekt  en de cookie is n iet  ver lopen,  kunnen Google en wi j  
herkennen dat de gebruiker op de advertent ie heef t  gekl ikt  en naar 
d ie pagina is doorgestuurd. 



Elke Google AdWords-klant ontvangt  een andere cookie. Cookies 
kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De 
informat ie die wordt verzameld v ia de Conversion cookie wordt 
gebruikt  om conversiestat ist ieken te genereren voor AdWords-klanten 
die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten zul len het 
tota le aantal  gebruikers kennen die op hun advertent ie hebben gekl ikt  
en werden doorverwezen naar een pagina met een conversie t racking 
tag.  Zi j  zul len echter geen informatie ontvangen die gebruikers 
persoonl i jk  identi f iceert .  Als u n iet  wil t  deelnemen aan het b i jhouden, 
kunt  u z ich afmelden voor d it  gebruik door de Google Conversion 
Tracking cookie in uw internetbrowser eenvoudig u it  te schakelen 
onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de 
conversie t racking stat ist ieken. 

Conversion cookies” worden opgeslagen op basis van art .  6 l id  1 l i t .  f  
DSGVO. De beheerder van de websi te heeft  een legi t iem belang bi j  
het analyseren van het  gedrag van de gebruiker om zowel z i jn website 
a ls zi jn  reclame te opt imal iseren. 

Meer informat ie over Google AdWords en Google Conversion Tracking 
vindt  u in het  pr ivacybeleid van Google. 
U kunt uw browser zo instel len dat u op de hoogte wordt  gesteld 
wanneer cookies worden geplaatst  en al leen in indiv iduele geval len 
cookies toestaan,  cookies accepteren voor speci f ieke geval len of ze 
in het  a lgemeen uits lu iten en de automat ische verwi jdering van 
cookies act iveren wanneer u uw browser afs lu it .  Als cookies worden 
gedeact iveerd,  kan de funct ional i te i t  van deze website beperkt zi jn . 

Google reCAPTCHA  
Wi j gebruiken “Google reCAPTCHA” (h ierna “reCAPTCHA”) op onze 
websites. De leverancier is Google Inc.,  1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).  

Het  doel  van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op 
onze websi tes worden ingevoerd (b i jv.  in  een contact formul ier) door 
een persoon of  door een geautomat iseerd programma worden 
uitgevoerd.  reCAPTCHA analyseert  daartoe het  gedrag van de 
websitebezoeker aan de hand van verschi l lende kenmerken.  Deze 
analyse begint  automatisch zodra de bezoeker van de website de 
website betreedt .  Voor de analyse evalueert  reCAPTCHA 
verschi l lende informat ie (bv. IP-adres), 

de t i jd dat de bezoeker van de website op de website verbl i j f t  of  de 
muisbewegingen van de gebruiker).  De gegevens die t i jdens de 
analyse worden verzameld,  worden doorgestuurd naar Google. 

De reCAPTCHA analyses lopen vol ledig op de achtergrond. Bezoekers 
van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een 
analyse plaatsvindt .  



De gegevensverwerking is gebaseerd op art ikel 6, l id 1, onder f ) ,  van 
de DSGVO. De website-explo itant heeft  er een legit iem belang bi j  om 
zi jn webaanbiedingen te beschermen tegen misbruik van automat ische 
spionage en tegen SPAM. Meer informat ie over deze tool is te vinden 
op Google reCAPTCHA . 

Hotjar  
Deze website maakt gebruik van de Hot jar tool ,  een webanalysedienst  
van Hot jar Ltd.  gevest igd in Malta, om gegevens te verzamelen en op 
te slaan waarui t  gebruikersprof ie len worden aangemaakt met behulp 
van pseudoniemen. Deze gebruikersprof ie len worden gebruikt om het 
bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze 
diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften. 

Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt.  Di t  zi jn  k le ine 
tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de 
De gegevens kunnen worden opgeslagen op het e indapparaat van de 
bezoeker van de pagina en maken zo een herkenning mogel i jk 
wanneer onze websi te opnieuw wordt bezocht.  

De gepseudonimiseerde gebruikersprof ielen worden niet 
samengevoegd met persoonl i jke gegevens van de drager van het  
pseudoniem zonder u i tdrukkel i jke toestemming, d ie afzonderl i jk  moet 
worden gegeven. Meer informat ie over de verwerking van gegevens is 
te vinden in de pr ivacy policy van Hot jar.  

Als u in de toekomst bezwaar wi l t  maken tegen het verzamelen van 
gegevens door Hotjar,  kunt u een zogenaamde opt-out cookie 
inste l len, d ie u onder deze l ink kunt  v inden. 

Trusted Shops Trustbadge  
Wi j gebruiken op onze homepage het zogenaamde Trustbadge van de 
f i rma Trusted Shops GmbH, Subberather Straße 15 c,  50823 Keulen,  
Duits land. Deze tool wordt gebruikt om het Trusted Shops keurmerk, 
de verzamelde gebruikersbeoordel ingen en de Trusted Shops 
producten die aan kopers worden aangeboden, te tonen. Voor kopers 
wordt  de badge geïntegreerd na een bestel l ing op deze webpagina. 
De wette l i jke basis voor het  gebruik is art .  6, l id 1, onder f ,  van het 
DSGVO (de bescherming van doorslaggevende legi t ieme belangen bi j  
het zo goed mogel i jk  op de markt  brengen van onze aanbiedingen). 
Bi j  het oproepen van de vertrouwenspas slaat de webserver 
automat isch een zogenaamd server logbestand op,  dat  bi jvoorbeeld uw 
IP-adres, de datum en het t i jdst ip van het  gesprek, de hoeveelheid 
overgedragen gegevens en de aanbieder van de aanvraag 
(toegangsgegevens) bevat  en het  gesprek documenteert .  Deze 
toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiter l i jk  zeven 
dagen na het einde van uw paginabezoek automat isch overschreven. 

Verdere persoonli jke gegevens worden al leen aan Trusted Shops 
doorgegeven als u beslu it  om Trusted Shops producten te gebruiken 



na het p laatsen van een bestel l ing of als u z ich al  heeft  geregistreerd 
voor gebruik. 
Detai ls over hoe Trusted Shops met de gegevens omgaat, v indt  u in 
het pr ivacybele id van Trusted Shops. 
Toestemmingen die u ons of Trusted Shops heeft  gegeven, kunt u te 
a l len t i jde met werking voor de toekomst herroepen. 
Over het  verzamelen, verwerken en opslaan van uw gegevens hebben 
wi j  een overeenkomst gesloten met de dienstverlener voor de 
afhandel ing van uw bestel l ing. 

Sociale netwerken – delen van inhoud via plugins  
Facebook-plugins (Like & Share knop)  
Op onze pagina’s z i jn  p lugins van het  socia le netwerk Facebook, 
provider Facebook Inc.,  1 Hacker Way, Menlo Park,  Cali fornia 94025, 
USA, geïntegreerd. 

U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het  Facebook-logo of de 
“Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht  van de Facebook-
plugins v indt u hier:  ht tps:/ /developers.facebook.com/docs/plugins/.  

Wanneer u onze pagina’s bezoekt,  brengt de plugin een directe 
verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. 
Facebook ontvangt de informat ie dat  u onze site met uw IP-adres 
heeft  bezocht.  Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook kl ik t  
terwi j l  u  ingelogd bent op uw Facebook-account,  kunt u de inhoud van 
onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-prof ie l.  Zo kan Facebook 
het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount.  
Wi j wijzen erop dat wi j  a ls aanbieder van de pagina’s geen kennis 
hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of  het gebruik 
ervan door Facebook.  Meer informat ie h ierover is te v inden in 
het pr ivacybele id van Facebook. 

Als u n iet  wi l t  dat  Facebook de bezoeken aan onze pagina’s kan 
toewi jzen aan uw Facebook-gebruikersaccount,  log dan ui t  uw 
Facebook-gebruikersaccount u i t .  

Instagram Plugin  
Op onze pagina’s z i jn  funct ies van de service Instagram geïntegreerd. 
Deze funct ies worden aangeboden door Instagram Inc. ,  1601 Wil low 
Road, Menlo Park, CA 94025, USA. 

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt  u de inhoud van 
onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-prof ie l door op de 
Instagram-knop te k l ikken.  Zo kan Instagram het bezoek aan onze 
pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wi j wijzen erop dat  wi j  
a ls aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van 
de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. 

Voor meer informat ie kunt u het Pr ivacybeleid van 
Instagram raadplegen. 



LinkedIn Plugin  
Onze websi te maakt gebruik van funct ies van het  L inkedIn netwerk. 
De leverancier is LinkedIn Corporat ion, 2029 St ierl in  Court ,  Mountain 
View, CA 94043, USA. 

Elke keer dat  je een van onze pagina’s bezoekt  d ie L inkedIn-funct ies 
bevat,  wordt er een verbinding met LinkedIn-servers tot stand 
gebracht.  L inkedIn zal op de hoogte worden gesteld dat u onze 
webpagina’s met uw IP adres heeft  bezocht .  

Als je op de LinkedIn “Aanbevelen” knop kl ikt  en ingelogd bent op je 
L inkedIn account, kan LinkedIn je bezoek aan onze site koppelen aan 
jou en je gebruikersaccount.  Wi j  wi jzen erop dat  wi j  a ls aanbieder van 
de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden 
gegevens of  het  gebruik ervan door LinkedIn. 

Meer informat ie v indt u in het pr ivacybele id van LinkedIn. 

Contactpersoon voor gegevensbescherming  
Als u vragen heef t  over het verzamelen, verwerken of  gebruiken van 
uw persoonli jke gegevens,  voor informat ie, correct ie,  b lokkering of 
verwi jder ing van gegevens en herroeping van ver leende 
toestemmingen, neem dan contact met ons op via de in 
het impressum vermelde communicat iegegevens. 

 


