
P R I V A C Y B E L E I D  Z U U R  D E N  H A A G

https://zuurdenhaag.nl 

Over ons privacybeleid 

ZUUR Den Haag geeft  veel  om uw pr ivacy. Wi j  verwerken daarom uits lu i tend 
gegevens die wi j  nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstver lening 
en gaan zorgvuldig om met de informatie die wi j  over u en uw gebruik van onze 
diensten hebben verzameld. Wi j  stel len uw gegevens nooit  voor commerciële 
doelstel l ingen ter beschikking aan derden. 

Dit  pr ivacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop 
ontsloten dienstver lening van ZUUR Den Haag. De ingangsdatum voor de gel-
digheid van deze voorwaarden is 05/05/2021, met het publ iceren van een nieu-
we versie vervalt  de geldigheid van al le voorgaande versies.  Dit  pr ivacybeleid 
beschr i j f t  welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gege-
vens voor worden gebruikt  en met wie en onder welke voorwaarden deze 
gegevens eventueel  met derden kunnen worden gedeeld.  Ook leggen wi j  aan u 
ui t  op welke wi jze wi j  uw gegevens opslaan en hoe wi j  uw gegevens tegen mis-
bruik beschermen en welke rechten u heeft  met betrekking tot de door u aan 
ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft  over ons pr ivacybeleid kunt u contact opnemen met onze 
contactpersoon voor pr ivacyzaken, u v indt de contactgegevens aan het e inde 
van ons pr ivacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wi jze wi j  uw gegevens verwerken, waar wi j  deze 
( laten)  opslaan, welke bevei l ig ingstechnieken wi j  gebruiken en voor wie de ge-
gevens inzichtel i jk  z i jn. 

Webwinkelsoftware 

WooCommerce
Onze webwinkel  is  ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsge-
gevens die u ten behoeve van onze dienstver lening aan ons beschikbaar stel t , 
worden met deze part i j  gedeeld.  WooCommerce heeft  toegang tot uw gegevens 
om ons ( technische) ondersteuning te bieden, z i j  zul len uw gegevens nooit  ge-
bruiken voor een ander doel .  WooCommerce is op basis van de overeenkomst 
die wi j  met hen hebben gesloten verpl icht om passende bevei l ig ingsmaatregelen 
te nemen. Deze bevei l ig ingsmaatregelen bestaan ui t  de toepassing van SSL-en-
crypt ie en een sterk wachtwoordbeleid.  WooCommerce maakt gebruik van 
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik 
van de software,  er  worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgesla-
gen. WooCommerce behoudt z ich het recht voor om verzamelde gegevens bin-
nen het e igen concern te delen om de dienstver lening verder te verbeteren. 

Webhosting 

Strato 
Wi j  hebben voor onze webhost ing gekozen voor Strato.  Persoonsgegevens die 



u ten behoeve van onze dienstver lening aan ons beschikbaar stel t ,  worden met 
deze part i j  gedeeld.  Strato heeft  toegang tot uw gegevens om ons ( technische) 
ondersteuning te bieden, z i j  zul len uw gegevens nooit  gebruiken voor een ander 
doel .  Strato is op basis van de overeenkomst die wi j  met hen hebben gesloten 
verpl icht om passende bevei l ig ingsmaatregelen te nemen. Deze bevei l ig ings-
maatregelen bestaan ui t  de toepassing van SSL-encrypt ie en een sterk wacht-
woordbeleid.  Er worden regelmatig back-ups gemaakt om ver l ies van data te 
voorkomen.

E-mail  en mail ingl i jsten 

MailChimp
Wij  versturen onze e-mai l  n ieuwsbrieven met Mai lChimp. Mai lChimp zal  uw 
naam en e-mai ladres nooit  voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke 
e-mai l  d ie geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet  u de ‘unsub-
scr ibe’  l ink.  U ontvangt onze nieuwsbrief  dan niet  meer.  Uw persoonsgegevens 
worden door Mai lChimp bevei l igd opgeslagen. Mai lChimp maakt gebruik van 
cookies en andere internettechnologieën die inzichtel i jk  maken of e-mai ls wor-
den geopend en gelezen. Mai lChimp behoudt z ich het recht voor om uw gege-
vens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstver lening en in het 
kader daarvan informatie met derden te delen.

Strato
Wij  maken voor ons regul iere zakel i jke e-mai lverkeer gebruik van de diensten 
van Strato.  Deze part i j  heeft  passende technische en organisator ische maat-
regelen getroffen om misbruik,  ver l ies en corrupt ie van uw en onze gegevens 
zoveel  mogel i jk te voorkomen. Strato heeft  geen toegang tot ons postvak en wi j 
behandelen al  ons e- mai lverkeer vertrouwel i jk.

Payment processors 

Mol l ie 
Voor het afhandelen van een (deel  van)  de betal ingen in onze webwinkel  ma-
ken wi j  gebruik van het platform van Mol l ie.  Mol l ie verwerkt uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of  credit-
cardnummer.  Mol l ie heeft  passende technische en organisator ische maatrege-
len genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mol l ie behoudt z ich het 
recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstver lening verder te verbete-
ren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 
Al le hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van 
uw persoonsgegevens z i jn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mol-
l ie’s dienstver lening waarvoor z i j  derden inschakelen. Mol l ie bewaart  uw gege-
vens niet  langer dan op grond van de wettel i jke termi jnen is toegestaan. 

Verzenden en logistiek 

DPD en Fietskoer iers.nl 
Als u een bestel l ing bi j  ons plaatst  is  het onze taak om uw pakket bi j  u te laten 
bezorgen. Wi j  maken gebruik van de diensten van DPD en Fietskoer iers.nl  voor 
het ui tvoeren van de lever ingen. Het is daarvoor noodzakel i jk dat wi j  uw naam, 
adres en woonplaatsgegevens met DPD en Fietskoer iers.nl  delen. DPD en Fiets-
koer iers.nl  gebruiken deze gegevens al leen ten behoeve van het ui tvoeren van 
de overeenkomst.  In het geval  dat DPD en Fietskoer iers.nl  onderaannemers 



inschakelt ,  stel t  DPD en Fietskoer iers.nl  uw gegevens ook aan deze part i jen ter 
beschikking. 

Facturatie en boekhouden 

e-Boekhouden.nl 
Voor het bi jhouden van onze administrat ie en boekhouding maken wi j  gebruik 
van de diensten van e- Boekhouden.nl .  Wi j  delen uw naam, adres en woon-
plaatsgegevens en detai ls met betrekking tot uw bestel l ing.  Deze gegevens 
worden gebruikt  voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsge-
gevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-Boekhouden.nl  is  tot 
geheimhouding verpl icht en zal  uw gegevens vertrouwel i jk behandelen. e-Boek-
houden.nl  gebruikt  uw persoonsgegevens niet  voor andere doeleinden dan hier-
boven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel  van de verwerking 
Wi j  gebruiken uw gegevens ui ts lu i tend ten behoeve van onze dienstver lening. 
Dat wi l  zeggen dat het doel  van de verwerking al t i jd direct verband houdt met 
de opdracht die u verstrekt.  Wi j  gebruiken uw gegevens niet  voor (ger ichte) 
market ing. Als u gegevens met ons deelt  en wi j  gebruiken deze gegevens om - 
anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, 
vragen wi j  u hiervoor expl ic iet  toestemming. Uw gegevens worden niet  met der-
den gedeeld,  anders dan om aan boekhoudkundige en over ige administrat ieve 
verpl icht ingen te voldoen. Deze derden z i jn a l lemaal tot  geheimhouding gehou-
den op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettel i jke 
verpl icht ing.

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden ver-
werkt met het doel  onze dienstver lening verder te verbeteren. Deze gegevens 
(bi jvoorbeeld uw IP-adres,  webbrowser en bestur ingssysteem) z i jn geen per-
soonsgegevens.

Medewerking aan f iscaal  en strafrechtel i jk  onderzoek 
In voorkomende geval len kan ZUUR Den Haag op grond van een wettel i jke ver-
pl icht ing worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met f is-
caal  of  strafrechtel i jk  onderzoek van overheidswege. In een dergel i jk geval  z i jn 
wi j  gedwongen uw gegevens te delen, maar wi j  zul len ons binnen de mogel i jk-
heden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermi jnen 
Wi j  bewaren uw gegevens zolang u cl iënt van ons bent.  Dit  betekent dat wi j  uw 
klantprof ie l  bewaren totdat u aangeeft  dat u niet  langer van onze diensten ge-
bruik wenst te maken. Als u di t  bi j  ons aangeeft  zul len wi j  d i t  tevens opvatten 
als een vergeetverzoek. Op grond van toepassel i jke administrat ieve verpl icht in-
gen dienen wi j  facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens 
zul len wi j  dus voor zolang de toepassel i jke termi jn loopt bewaren. Medewerkers 
hebben echter geen toegang meer tot  uw cl iëntprof ie l  en documenten die wi j 
naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 



Uw rechten 

Op grond van de geldende Neder landse en Europese wetgeving heeft  u als be-
trokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of 
namens ons worden verwerkt.  Wi j  leggen u hieronder ui t  welke rechten dit  z i jn 
en hoe u z ich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel  sturen wi j  om mis-
bruik te voorkomen afschr i f ten en kopieën van uw gegevens enkel  naar uw bi j 
ons reeds bekende e-mai ladres.  In het geval  dat u de gegevens op een ander 
e-mai ladres of  bi jvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zul len wi j  u vragen 
zich te legit imeren. Wi j  houden een administrat ie bi j  van afgehandelde verzoe-
ken, in het geval  van een vergeetverzoek administreren wi j  geanonimiseerde ge-
gevens. Al le afschr i f ten en kopieën van gegevens ontvangt u in de machinelees-
bare gegevensindel ing die wi j  b innen onze systemen hanteren. U heeft  te al len 
t i jde het recht om een klacht in te dienen bi j  de Autor i te i t  Persoonsgegevens als 
u vermoedt dat wi j  uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 
U heeft  a l t i jd het recht om de gegevens die wi j  ( laten)  verwerken en die betrek-
king hebben op uw persoon of daartoe her le idbaar z i jn,  in te z ien.  U kunt een 
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor pr ivacyzaken. U 
ontvangt dan binnen 30 dagen een react ie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt 
ingewi l l igd sturen wi j  u op het bi j  ons bekende e-mai ladres een kopie van al le 
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder z ich 
hebben, onder vermelding van de categor ie waaronder wi j  deze gegevens heb-
ben opgeslagen. 

Rect i f icat ierecht 
U heeft  a l t i jd het recht om de gegevens die wi j  ( laten)  verwerken en die betrek-
king hebben op uw persoon of daartoe her le idbaar z i jn,  te laten aanpassen. U 
kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor pr iva-
cyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een react ie op uw verzoek. Als uw 
verzoek wordt ingewi l l igd sturen wi j  u op het bi j  ons bekende e-mai ladres een 
bevest iging dat de gegevens z i jn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft  a l t i jd het recht om de gegevens die wi j  ( laten)  verwerken die betrek-
king hebben op uw persoon of daartoe her le idbaar z i jn,  te beperken. U kunt een 
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor pr ivacyzaken. U 
ontvangt dan binnen 30 dagen een react ie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt 
ingewi l l igd sturen wi j  u op het bi j  ons bekende e-mai ladres een bevest iging dat 
de gegevens tot u de beperking opheft  n iet  langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft  a l t i jd het recht om de gegevens die wi j  ( laten)  verwerken en die betrek-
king hebben op uw persoon of daartoe her le idbaar z i jn,  door een andere part i j 
te laten ui tvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contact-
persoon voor pr ivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een react ie op uw 
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewi l l igd sturen wi j  u op het bi j  ons bekende 
e-mai ladres afschr i f ten of  kopieën van al le gegevens over u die wi j  hebben ver-
werkt of  in opdracht van ons door andere verwerkers of  derden z i jn verwerkt. 
Naar al le waarschi jn l i jkheid kunnen wi j  in een dergel i jk geval  de dienstver lening 
niet  langer voortzetten, omdat de vei l ige koppel ing van databestanden dan niet 
langer kan worden gegarandeerd. 



Recht van bezwaar en over ige rechten 
U heeft  in voorkomende geval len het recht bezwaar te maken tegen de verwer-
king van uw persoonsgegevens door of  in opdracht van ZUUR Den Haag. Als u 
bezwaar maakt zul len wi j  onmiddel l i jk  de gegevensverwerking staken in afwach-
t ing van de afhandel ing van uw bezwaar.  Is uw bezwaar gegrond dat zul len wi j 
afschr i f ten en/of kopieën van gegevens die wi j  ( laten)  verwerken aan u ter  be-
schikking stel len en daarna de verwerking bl i jvend staken. U heeft  bovendien 
het recht om niet  aan geautomatiseerde indiv iduele beslui tvorming of prof i l ing 
te worden onderworpen. Wi j  verwerken uw gegevens niet  op zodanige wi jze dat 
di t  recht van toepassing is.  Bent u van mening dat di t  wel  zo is,  neem dan con-
tact op met onze contactpersoon voor pr ivacyzaken. 

Cookies 

WooCommerce 
Cookies worden door WooCommerce op verschi l lende manieren gebruikt . 
Cookies z i jn afhankel i jk van specif ieke funct ies die in een winkel  z i jn ingescha-
keld.  De cookies z i jn act ief  wanneer een gebruiker interact ie heeft  met een van 
deze funct ies of  om admin-funct ies ui t  te voeren vanuit  het dashboard van de 
winkel  ( /  wp-admin) .  Detai ls worden gegeven in onderstaande tabel len met ver-
schi l lende cookies die z i jn ingesteld voor gebruikers van winkels met de Woo-
Commerce-plug-in geïnstal leerd.

Winkel  f ront end:
woocommerce_cart_hash
Loopti jd:  sessie 
Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud /  gegevens van de winkel-
wagen veranderen.

woocommerce_items_in_cart  
Loopt i jd:  sessie 
Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud /  gegevens van de winkel-
wagen veranderen.

wp_woocommerce_session 
Loopti jd:  2 dagen 
Bevat een unieke code voor elke klant,  zodat deze voor elke klant weet waar hi j 
de winkelwagengegevens in de database kan vinden.

woocommerce_recently_viewed  
Loopt i jd:  sessie 
Maakt de widget Recent bekeken producten mogel i jk.

store_notice[notice id]  
Loopt i jd:  sessie 
Hiermee kunnen klanten de winkelkennisgeving afwi jzen.
In deze cookies wordt geen persoonl i jke informatie opgeslagen.

Winkel  dashboard ( /  wp-admin) :
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion]
Loopti jd:  2 dagen 
Staat dashboardgebruikers toe om Marketplace-suggest ies af  te wi jzen, indien 
ingeschakeld.



woocommerce_dismissed_suggestions__[context]
Loopti jd:  1 maand 
Aantal  afgewezen suggest ies,  indien ingeschakeld.

tk_ai
Loopti jd:  sessie 
Slaat een wi l lekeur ig gegenereerde anonieme ID op. Dit  wordt a l leen gebruikt 
binnen het dashboard ( /  wp-admin)  gebied en wordt gebruikt  voor het bi jhouden 
van het gebruik,  indien ingeschakeld.

Google Analyt ics
Via onze website worden cookies geplaatst  van het Amerikaanse bedr i j f  Google, 
a ls deel  van de “Analyt ics”-dienst.  Wi j  gebruiken deze dienst om bi j  te houden 
en rapportages te kr i jgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze ver-
werker is mogel i jk verpl icht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage 
te geven in deze gegevens. Wi j  hebben Google niet  toegestaan de verkregen 
analyt ics- informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde part i jen 
In het geval  dat softwareoplossingen van derde part i jen gebruik maken van 
cookies is di t  vermeld in deze pr ivacyverklar ing.

Cookies ui tzetten
De meeste browsers z i jn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar 
u kunt uw browser opnieuw instel len om al le cookies te weigeren of om aan te 
geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogel i jk dat sommige 
funct ies en –services,  op onze en andere websites,  n iet  correct funct ioneren als 
cookies z i jn ui tgeschakeld in uw browser.

Wi jz ig ingen in het pr ivacybeleid 
Wi j  behouden te al len t i jde het recht ons pr ivacybeleid te wi jz igen. Op deze pa-
gina v indt u echter a l t i jd de meest recente versie.  Als het nieuwe pr ivacybeleid 
gevolgen heeft  voor de wi jze waarop wi j  reeds verzamelde gegevens met be-
trekking tot u verwerken, dan brengen wi j  u daarvan per e-mai l  op de hoogte. 

Contactgegevens 

ZUUR Den Haag 
Cartesiusstraat 138 
2562SN Den Haag 
Neder land

hi@zuurdenhaag.nl


