
Algemeen Van Ruysdael Privacybeleid 

Inschrijvingsnummer bij Den Haag, Kamer van Koophandel: 63903024

We respecteren uw privacy en privéleven, maar soms hebben we uw Persoonsgegevens nodig. In dit 
privacybeleid leggen we uit welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en 
verwerken. 
 
 
artikel 1 : Ben je jonger dan 16 jaar oud? 
1. Als je jonger bent dan zestien jaar mag je onze Website niet gebruiken zonder toestemming van je ouders of 
wettelijke voogd. 
 

artikel 2: Persoonsgegevens 
1. Om onze Website aan te bieden, verwerken wij Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens. 
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon zoals gedefinieerd in de wetgeving. "Niet-persoonlijke gegevens" is informatie die anoniem, 
geaggregeerd, geanonimiseerd is of anderszins uw identiteit niet onthult. 
 

artikel 3: Wettelijke basis 
1. Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld wanneer u 

onze Website bezoekt, via onze Website een account aanmaakt voor bijvoorbeeld een aankoop, gebruik 
maakt van onze Diensten of wanneer u contact met ons opneemt. De wettelijke basis voor onze 
verwerking kan zijn: 

A. de noodzaak om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. 
B. naleving van wettelijke verplichtingen, 
C. uw toestemming, 
D. onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, 
E. een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te delen. 
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artikel 4 : Welke gegevens verzamelen en verwerken wij en hoe gebruiken wij uw gegevens? 
1. Wanneer u ons Platform gebruikt, hebben we de volgende contactgegevens nodig. Wij hebben deze 

gegevens nodig voor uw interacties met Van Ruysdael via digitale/elektronische hulpmiddelen zoals e-mail 
of telefoon; bijvoorbeeld om uw bestelling efficiënt en correct te verwerken, onze diensten te verbeteren, 
voor marketingdoeleinden en voor andere zakelijke/commerciële doeleinden: 

A.  Uw naam 
B.  Uw adres 
C.  Uw woonplaats 
D.  Uw telefoon nummer 
E.  Uw e-mailadres 
F.  Uw IP-adres 
G.  Uw betalingsgegevens 
H.  Uw verzendadres 
I.    Uw gebruikersnaam en wachtwoord 
J.    Uw bestellingsnummer 

2.   Voor sommige bestellingen (bijvoorbeeld voor onze B2B-partners) hebben we ook nodig: 
A.  Bedrijfsnaam 
B.  Geboortedatum 
C.  IBAN nummer 

3.   We kunnen ook de volgende niet-persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken als u ons platform     
      gebruikt: 

A.  Het type van uw browser 
B.  Het besturingssysteem dat u gebruikt 
C.  De internetprovider 
D.  Website gedrag 

artikel 5 : Nieuwsbrief 
1. Van Ruysdael biedt nieuwsbrieven aan. Zo ben je volledig op de hoogte van ons aanbod en ander nieuws. 

We gebruiken een dubbel opt-in systeem om zeker te zijn van uw toestemming. Dit betekent dat u uw 
toestemming voor een nieuwe bevestiging verifieert. We vragen je om deze verificatie via een e-mail die 
we sturen naar het adres dat je ons hebt opgegeven. Elke keer dat we u een nieuwsbrief sturen, heeft u 
de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief. 
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artikel 6: Beveiliging 
1. We nemen redelijke procedures in acht om ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van 

Persoonsgegevens te voorkomen. 

2. We gebruiken passende bedrijfssystemen en procedures om de Persoonsgegevens die u ons geeft te 
beschermen en te beveiligen. We gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke 
beperkingen voor toegang tot en gebruik van de Persoonsgegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd 
personeel heeft toegang tot Persoonsgegevens in het kader van hun werk. 

 

artikel 7 : Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens? 
1. We zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, en alleen zolang als 

nodig is om u in staat te stellen ons Platform te gebruiken, inclusief het onderhouden van het online 
gebruikersaccount indien aangemaakt), om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om geschillen met 
partijen op te lossen en anderszins voor zover nodig om ons in staat te stellen onze zaken te doen, 
inclusief om fraude of andere illegale activiteiten op te sporen en te voorkomen. Alle persoonlijke 
gegevens die we bewaren, zijn onderworpen aan dit privacybeleid. 

 

artikel 8 : Links 
1. Mogelijk vindt u op onze website advertenties of andere inhoud die naar andere websites verwijzen. Wij 

hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of 
de privacybescherming van deze websites. Wij raden u aan het privacybeleid van die websites te lezen. 

 

artikel 9 : Uw rechten onder de AVG 
1. U heeft de volgende rechten: 

A. U kunt toegang vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken; 
B. U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens in onze administratie te corrigeren, bij te 

werken, af te schermen of te verwijderen; 
C. U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerkt hebben. 
D. U kunt een klacht indienen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens; 
E. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u de indruk heeft dat wij uw 

gegevens onrechtmatig verwerken; 
F. U kunt uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken altijd intrekken. In dat geval 

zullen wij uw Persoonsgegevens niet langer verwerken voor het doel waarvoor toestemming 
nodig is. 

G. Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via 
bovenstaande gegevens.
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