
Privacybeleid en Cookiebeleid  
The Stoop neemt de privacy van jou als klant serieus en gaat zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Wij 
beseffen dat privacy en beveiliging van persoonlijke informatie belangrijk is. In dit Privacybeleid en Cookiebeleid 

informeren wij jou over het mogelijke gebruik van (persoons)gegevens door the Stoop. 

1 Identiteit van the Stoop 
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website en voor het uitvoeren van (online) 

bestellingen is the Stoop. The Stoop is een handelsnaam van Booijink en Visser Meubelrestauratie v.o.f. 

2 Informatie die the Stoop verzamelt en verwerkt 
Bij iedere bestelling vragen wij om e-mailadres, telefoonnummer, naam- en (bezorg)adresgegevens. Deze 

gegevens hebben wij nodig en gebruiken wij om de bestelling goed te kunnen verwerken en te bezorgen. Op 

onze website maken wij gebruik van cookies (zie ook artikel 4).  

3 Doel van de informatieverzameling 
The Stoop gebruikt (persoons)gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

1. het kunnen uitvoeren van bestellingen; 

2.  het beheren, beveiligen en controleren van de technische functionaliteit van onze website; 

3. het doen van geanonimiseerd statistisch onderzoek om zo de dienstverlening op onze website 

te kunnen verbeteren. 

4 Cookies, Google Analytics op onze website 
Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website of de app wordt meegestuurd en door uw 

browser op de harde schijf van de computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.  

The Stoop gebruikt op de website cookies die voor het juist functioneren of leveren van de website strikt 

noodzakelijk zijn waarvoor je geen aparte toestemming hoeft te geven. Deze cookies worden bij je eerste bezoek 

aan onze website geplaatst. The Stoop gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving.   

Google Analytics 
Om onze website optimaal te kunnen laten functioneren, maakt the Stoop gebruik van Google Analytics van 

Google Inc. De door Google Analytics gebruikte informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres 

wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google  overgebracht en opgeslagen op servers in 

de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. The Stoop heeft daar geen invloed op. 

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies van je computer apparatuur te verwijderen. Daarnaast kun je je browser 

zo instellen dat cookies automatisch verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van je 

browser. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te 

kiezen. In dat geval nu je echter wellicht niet alle mogelijkheden van onze website benutten. 

5 Websites van derden  
Als je op onze website een internetlink volgt naar de website van een derde, verlaat je daarmee onze website. Op 
het gebruik van die website van een derde zijn dit ‘Privacybeleid en Cookiebeleid’ niet van toepassing, maar 

gelden de voorwaarden van die derde. The Stoop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de 

website(s) van derden. 



6 Inschakelen van derden 
The Stoop kan voor de uitvoering van jouw bestelling gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden 
krijgen mogelijk toegang tot jouw (persoons)gegevens, echter uitsluitend ter uitvoering van jouw bestelling. The 

Stoop zal deze derden verplichten om jouw persoonsgegevens niet openbaar te maken of te verwerken, behalve 

voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de bestelling. 

7 Geen doorgifte gegevens buiten de EU 
The Stoop verwerkt (persoons)gegevens uitsluitend binnen de EU. 

8 Inzage en correctie 
Je hebt het recht om the Stoop inzage te vragen in de (wijze van) verwerking van jouw persoonsgegevens. Onder 

verwerking wordt onder meer verstaan iedere handeling of combinatie van handelingen met betrekking tot het 

verzamelen, vastleggen, bewaren, ter beschikking stellen, raadplegen en/of samenbrengen van 

persoonsgegevens. The Stoop zal op jouw verzoek (via info@thestoop.nl) inzage geven in jouw 

persoonsgegevens en zal deze op uw verzoek voor zover noodzakelijk verbeteren, aanvullen of verwijderen. 

9 Beveiliging  
The Stoop neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te 

beveiligen (bijvoorbeeld door versleuteling toe te passen). The Stoop codeert informatie met behulp van secure 

socket layer technologie (SSL). 

10 Wijziging privacybeleid  
Het kan voorkomen dat het privacy beleid van the Stoop wordt uitgebreid of gewijzigd. Omdat dergelijke 

wijzigingen in dit document opgenomen zullen worden, is het handig dit Privacybeleid en Cookiebeleid regelmatig 

te raadplegen. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op: The Stoop, Nijverheidsweg 48b, 2031 CP, Haarlem. 

Of mail ons: info@thestoop.nl  onder vermelding van ‘privacy’. 
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