
 

 

 

Wie zijn we 

Ons site adres is: https://123hondenvoer.nl 
gevestigd te Kennemerstraatweg 273, 1814 GL Alkmaar 
Telefoon 06 136 136 06 
KvK-nummer: 37053846 

De toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens 
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire 
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor 
ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

De content van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, 
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten 
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd 
bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op 
welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische 
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste 
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden 
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele 
of een gedeelte van de website 
Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met 
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 
De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen 
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet 
toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. 
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen 
tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de 
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 



 

 

-Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 
-Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw 
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich 
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij 
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.  

Reacties 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het 
reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te 
detecteren. 

Cookies 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, worden je naam en je e-mailadres in een cookie 
opgeslagen. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor 
een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser 
cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je 
browser sluit. 
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en 
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 
jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, 
worden login cookies verwijderd. 
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser 
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je 
hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

Ingesloten inhoud van andere sites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, 
berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker 
deze andere site heeft bezocht. 
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen 
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de 
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site. 

Met wie we je gegevens delen 

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail. 

Hoelang we je gegevens bewaren 

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd 
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats 
van dat we ze moeten modereren. 



 

 

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke 
informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment 
hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam 
niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken. 

 

Welke rechten je hebt over je gegevens 

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een 
exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons 
opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben 
wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, 
wettelijke of beveiligings doeleinden. 

Waar je gegevens naar toe worden gezonden 

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie 
service.  

Wat we verzamelen en opslaan 

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens: 

 Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je 
te tonen die je recentelijk hebt bekeken 

 Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en 
verzendkosten te berekenen 

 Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de 
verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling 
vervolgens naar je te verzenden! 

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site 
bladert. 
Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je 
naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en optionele accountgegevens, zoals 
een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden: 

 Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling 

 Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten 

 Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen 

 Om je account voor onze winkel in te stellen 

 Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen 

 Om ons winkelaanbod te verbeteren 

 Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest 

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de 
afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. 



 

 

Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel 
waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We 
bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze 
informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. 
Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat. 

 

Wie van ons team heeft toegang 

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel 
Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot: 

 Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het 
bezorgadres, en 

 Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie. 

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, 
terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen. 

Wat we delen met anderen 

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen te leveren.  

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde 
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als 
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het 
inloggen te vergemakkelijken. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

-Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
-Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis 
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we 
de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze 
website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op 
uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk 
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq  

Beeldmateriaal en aangeboden procucten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten 
worden ontleend. 



 

 

Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van 
de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens 
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 


