Privacy Statement
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en beveiligd wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met
de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij behouden ons het recht voor
deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden
gepubliceerd.
Webbestellingen
Wanneer u bij ons iets bestelt willen wij graag dat dit voor u gemakkelijk en snel gaat zonder
veel informatie te moeten invoeren. Wij vragen slechts die informatie, die wij minimaal
nodig hebben om een bestelling te kunnen verwerken of te versturen.
Naam en ontvangstadres zijn nu eenmaal nodig om de artikelen aan u te kunnen versturen.
Uw telefoonnummer is optioneel indien u gebeld wilt worden, maar aangezien wij u niet zo
maar willen storen maken wij hier zelden gebruik van.
Uw e-mailadres is nodig om u de ontvangstbevestiging, de factuur en het verzendbewijs te
versturen.
Deze bovenstaande gegevens bewaren wij tot 7 jaar na het plaatsen van uw order, dit voor
de Belasting bewaarverplichting.
Om een order te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving.
Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden de gegevens in onze administratie
opgeslagen om de betaling om de betaling aan de order te kunnen koppelen. Verder
gebruiken wij de rekeninggegevens uitsluitend om eventuele retourbetalingen te verrichten.
Email
Als u een email verstuurd, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als
naar de aard van de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.
Google
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe wij onze diensten kunnen optimaliseren. De verkregen informatie wordt,
met IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Wij verwijzen u
hiervoor naar het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke
privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze

derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en wij
hebben Google niet toestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere
Google diensten.
Sociale Netwerken
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina s te kunnen delen op sociale
netwerken, zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code
die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken. Deze code plaatst onder meer een
cookie. Lees hiervoor de privacyverklaringen van deze netwerken om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.
Cookies
Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een
cookie is een klein bestandje dat met de pagina s van deze website wordt meegestuurd en
door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken
cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via
uw browser.
Indien u uw persoonlijke gegevens wil inzien. Kunt u ons per post of per email verzoeken de
gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw verzoeken
richten aan:
Mari-Mari Holding BV
Marijon Schipper
Oostdijk 23
3261 KB Oud-Beijerland
KvK 2434566
mari-mari@planet.nl

