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Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.van-mook.nl. Door deze website te 
bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepas-
selijkheid van deze disclaimer. Separaat van deze disclaimer geldt het privacy- en cookiebeleid dat u hieronder kunt 
terugvinden. 
 
Inhoud
Hoewel Van Mook Schoentechniek BV ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verscha�en, kan Van 
Mook Schoentechniek BV niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie 
juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Van Mook Schoentechniek BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het 
gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Van 
Mook Schoentechniek BV accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden 
waarnaar op deze site verwezen wordt. De informatie in advertenties op de website is de verantwoordelijkheid van de betre�ende 
adverteerder alias winkelier. Van Mook Schoentechniek BV kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander 
aspect van deze informatie.
 
Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks op deze website verwijzen naar websites van derden waarop Van Mook Schoentechniek BV geen invloed heeft. 
Van Mook Schoentechniek BV kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect 
van de informatie op de websites van derden.
 
Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. 
 
Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen 
op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen e�ect of invloed op andere uitingen elders op deze website 
gedaan.

 

Privacy- en cookiebeleid Van Mook Schoentechniek BV - Versie 2018.01

 
1.   Inleidend
Dit is het privacy- en cookiebeleid van Van Mook Schoentechniek BV. In dit document wordt onder meer beschreven hoe Van Mook 
Schoentechniek BV omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers, geïnteresseerden, sollicitanten, 
(potentiële) klanten/patiënten en overige betrokkenen. Het privacy- en cookiebeleid kan steeds worden herzien. De meest actuele 
versie vindt u steeds op de website van Van Mook Schoentechniek BV: www.van-mook.nl.
 
2.      Contactgegevens
Alle privacygerelateerde vragen en opmerkingen mogen worden voorgelegd aan privacy coördinator  Van Mook Schoentechniek BV: 
Mw. Ria Zijlmans - General Manager - Van Mook Schoentechniek BV - Bosstraat 79 - 4704 BL  Roosendaal
E: ria.zijlmans@van-mook.nl - T: 0165 55 09 45 - www.van-mook.nl
Of aan de Functionaris voor gegevensbescherming:
Fiscount Juristen B.V.  | Mw. mr. A.C. (Melanie) Hermes
Postbus 320 - 8000 AH  Zwolle
E: m.hermes@�scount.nl - T: 038 - 456 19 00

 
3.      Doel van gegevensverwerking
Van Mook Schoentechniek BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
-          Het reageren op een ingevuld contact- of afspraakformulier
-          het toezenden van gevraagde informatie;
-          het reageren op een ontvangen sollicitatiebrief; 
-          het toezenden van de nieuwsbrief na aanmelding;
-          het uitvoeren van een overeenkomst; 
-          het naleven van een wettelijke verplichting;
-          het analyseren van het algemene websitebezoek.  
 
Er dient altijd een toegelaten grondslag aan de verwerking ten grondslag te liggen. Afhankelijk van welk doel wordt nagestreefd, 
is de grondslag: 
-          Uw expliciete toestemming;
-          het noodzakelijke belang om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
-          een wettelijke verplichting;
-          een gerechtvaardigd belang aan de zijde van Van Mook Schoentechniek BV. 
 
4.      Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn kortweg al die gegevens die -al dan niet na combinatie- een natuurlijke persoon kunnen identi�ceren. 
De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn: 
-          NAW-gegevens; 
-          geslacht; 
-          geboortedatum; 
-          contactgegevens; 
-          �nanciële gegevens;
-          IP-adres;
-          alle overige persoonsgegevens die u ons toezendt. 
Let op! U hoeft nooit uw burgerservicenummer (BSN), geloofsovertuiging, kopie legitimatiebewijs of pasfoto bij uw sollicitatiebrief 
te voegen.  
 
5.      Uitwisseling met derden
Van Mook Schoentechniek BV deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het geval van een wettelijke verplichting. U dient hierbij te denken aan: 
-          Het bedrijf dat onze nieuwsbrief verstuurt;
-          het postbedrijf dat uw bestelling uit de webshop thuisbezorgt; 
-          Google Analytics teneinde het websitebezoek te volgen;
-          onze accountant.
Let op! Wanneer u met Van Mook Schoentechniek BV contact opneemt via social media en u via een openbaar bericht, dan kunnen 
derden kennis nemen van uw bericht. Verstuur berichten daarom zoveel mogelijk via het contactformulier op de website. 
 
6.      Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Van Mook Schoentechniek BV heeft daarom diverse 
technische en organisatorische maatregelen getro�en om ieder misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of wijziging van persoons-
gegevens te voorkomen. Gegevensuitwisseling vindt via beveiligde verbindingen plaats en ook de opslag is beveiligd. Deze maatregel-
en worden steeds geëvalueerd op passendheid. Een en ander is nader opgenomen in de gegevensbeschermingse�ectbeoordeling 
zoals Van Mook Schoentechniek BV deze heeft uitgevoerd.  
 
7.      Bewaartermijnen 
Van Mook Schoentechniek BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is om de doelen te bereiken zoals deze 
hiervoor werden genoemd. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren, indien hiervoor expliciete toestemming is 
gegeven of dit in het gerechtvaardigde belang van Van Mook Schoentechniek BV is, bijvoorbeeld in het geval van een klacht. Wij 
hanteren in de basis de volgende bewaartermijnen: 
-          Algemene contactverzoeken: maximaal 3 maanden;
-          ontvangen sollicitaties: tot 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure;
-          �nanciële gegevens: tot 7 jaar na einde overeenkomst; 
-          dossier ten behoeve van zorgverzekeraar: tot 10 jaar na einde overeenkomst. 
Indien wij uw gegevens verwerken om de nieuwsbrief toe te kunnen zenden, dan zullen wij dit doen tot u aangeeft geen prijs 
meer te stellen op deze toezending. 
 
8.      Privacyrechten
Als betrokkene hebt u diverse privacyrechten. Zo mag u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te 
verwijderen, het gebruik hiervan te beperken of de gegevens over te dragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens door Van Mook Schoentechniek BV en mag u te allen tijde de toestemming die u hebt gegeven om persoons-
gegevens te verwerken intrekken.  
 
Indien u een beroep wenst te doen op een van voornoemde rechten, dan kunt u een verzoek indienen bij de privacy coördinator of 
functionaris voor gegevensbescherming. Vermeld in uw verzoek op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft en waarom 
u vindt dat wij aan uw verzoek gehoor moeten geven. Wij zullen altijd eerst veri�ëren of u inderdaad de betrokkene bent. 
Binnen vier weken ontvangt u een gemotiveerde reactie op uw verzoek. Mocht het niet mogelijk zijn om aan uw verzoek gehoor 
te geven, bijvoorbeeld omdat er voor Van Mook Schoentechniek BV een wettelijke bewaarplicht geldt, dan leggen wij dit uit. 
 
Is onze reactie niet naar tevredenheid of hebt u een klacht over de wijze waarop Van Mook Schoentechniek BV met uw persoons-
gegevens omgaat? Dan kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens. 
De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
9.      Cookies
Van Mook Schoentechniek BV verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers van deze website, zoals de datum en tijd 
waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het IP-adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, 
welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Van Mook Schoentechniek BV houdt geen 
andere unieke persoonsgegevens bij dan uw IP-adres (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en 
deze informatie speci�ek vermeldt. 
 
Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw 
computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw 
browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser 
om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een signaal ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. 
 
Deze disclaimer en dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2021.


