Privacy Policy
Privacy Policy van De Scheerkist b.v.
Dit is de website van: De Scheerkist b.v.
Ons vestigings- en postadres:
Cannenburgerweg 63 A3, 1244 RH Ankeveen
Ons Inschrijvingsnummer bij de K.vK.: 55212247
Ons B.T.W.-nummer: NL8516.09.971.B01
De Scheerkist b.v. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg dat al
uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden
verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit
Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens
wordt gedaan en welke rechten u heeft. De Scheerkist b.v. draagt ervoor zorg dat volgens de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming
Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.
De Scheerkist b.v. gebruikt uw gegevens voor:
Als u bij De Scheerkist b.v. een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres,
telefoonnummer en betalingsgegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren en u van het
verloop daarvan op de hoogte te houden.
Voordat u bij De Scheerkist b.v. kunt bestellen moet u een account aanmaken. Hierdoor hoeft u bij
een volgende bestelling niet opnieuw uw naam, e-mailadres, afleveradres telefoonnummer in te
vullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het plaatsen van bestellingen en diensten
waar u zich voor heeft aangemeld, zoals de De Scheerkist b.v. Nieuwsbrief.
Om bestellen bij De Scheerkist b.v. zo prettig mogelijk te maken slaan we persoonlijke gegevens en
gegevens met betrekking op uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij
onze website personaliseren, kunt u online de status van bestellingen raadplegen.
Als u zich heeft ingeschreven voor de De Scheerkist b.v. Nieuwsbrief gebruiken we uw e-mail adres om
u te informeren over acties en aanbiedingen. Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u zich uitschrijven
op onze website of via een link onderaan de nieuwsbrief.
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag gebruiken we uw gegevens om de actie uit te voeren, de
prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.
Wij zijn erg benieuwd naar de mening en de ervaringen van onze klanten. Als u een
productbeoordeling geeft, kun u er zelf voor kiezen of u persoonlijke gegevens toevoegt. Wij
behouden het recht om productbeoordelingen die niet aan onze standaarden voldoet niet te
publiceren.
Informatie over het gebruik van onze website, logboekgegevens en de feedback die wij van onze
klanten en bezoekers krijgen, wordt gebruikt om onze website verder te ontwikkelen en verbeteren en
ons productassortiment aan uw wensen aan te passen. Wij bewaren ook het IP-adres waarvan uw
bestelling geplaatst wordt.
De Scheerkist b.v. verkoopt uw gegevens niet
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en deze uitsluitend aan derden die bij
het uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn ter beschikking stellen. Medewerkers van De Scheerkist
b.v. en derden die door De Scheerkist b.v. worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te
respecteren en gaan vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De
Scheerkist b.v. gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen. Hierdoor kunnen wij
informatie over het gebruik van onze website verzamelen om deze te verbeteren en aan uw wensen
aan te passen, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Sommige delen van de
site, waaronder de webwinkel, functioneren niet naar behoren wanneer het gebruik van cookies is
uitgeschakeld. U kunt er desgewenst voor kiezen de cookies na uw bezoek aan onze website te
verwijderen
Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te
krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van
internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van
cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde
handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze
gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de
desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er
een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het
websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in
beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt
bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.
Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website
kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
De Scheerkist b.v. verkoopt uw gegevens niet
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Beveiligde server
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij
bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie ,
gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat
afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om
het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen
op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
- Per email: info@descheerkist.nl
- Per brief: De Scheerkist b.v., Cannenburgerweg 63A#, 1244RH, Ankeveen.
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd
hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met
informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u
contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u
opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te
ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
Advertenties
De site van De Scheerkist b.v. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten.
Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft De Scheerkist b.v. geen invloed en is
daarvoor niet verantwoordelijk.
Toekomstige activiteiten
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien
zijn in ons
« privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw
gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen
aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw
deelname te weigeren.
Informatie en wijzigingen
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van De Scheerkist b.v. toegang tot de informatie die wij van
hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op
het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die
wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u
contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

