
PRIVACY Verklaring 

 
Algemeen: 
Barneveldse Dozenhandel B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens 
om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze 
gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Barneveldse Dozenhandel B.V. zal uw persoonlijke 
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 
betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 
 
Gebruik van NAW gegevens: 
Barneveldse Dozenhandel B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te 
leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw bedrijfsgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. 
Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale 
aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te 
sturen. Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw 
bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen 
aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 
 
Hoelang bewaren wij uw gegevens: 
Wij bewaren de klantgegevens zolang deze op regelmatige basis bestellingen plaatsen en zolang volgens de 

wettelijke fiscale bewaarplicht noodzakelijk is. 

Recht op inzage, rectificatie, wissen van de persoonsgegevens of het indienen van een klacht bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens: 
Barneveldse Dozenhandel B.V. wil klanten graag wijzen op de rechten voor wat betreft inzage van gegevens, 
rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. Dit kan aangegeven worden door middel van een e-mail 
naar: info@dozenhandel.nl 
Verder heeft u als klant altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Cookies: 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Barneveldse 
Dozenhandel B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgende bezoek. Cookies stellen ons in staat om 
informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de 
wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.   
 
Google analytics: 
Wij maken op onze site gebruik van de koppeling met google analytics, maar wij hebben er alles aan gedaan 
om dit voor onze klanten zo veilig mogelijk te houden. Zo hebben wij een verwerkingsovereenkomst met 
google en laat google niet het volledige IP-adres zien van onze bezoekers. Ook hebben wij de functie van User 
ID’s uitgeschakeld. 
 
Disclaimer: 
De informatie en foto’s op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan de inhoud en foto’s op deze website. 
 
Beveiliging: 
Wij dragen zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.  
Met onze verwerkers hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over 
de beveiliging van uw persoonsgegevens. 
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