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In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken als je klant of gebruiker bent van onze webshop of winkels. Bij 

Wennekes hechten we veel waarde aan eerlijkheid en transparantie en doen ons best om een sterke en blijvende band met onze klanten op te 

bouwen op basis van vertrouwen en wederzijds profijt. Dat betekent onder meer dat wij jouw privacy en jouw keuzes respecteren en 

beschermen. Het respecteren van je privacy is voor ons heel belangrijk, daarom hebben wij een duidelijke en transparante privacyverklaring 

geschreven, zodat jij weet waar je aan toe bent.   

 

ONZE BELOFTE 

• We respecteren je privacy en je keuzes 

• We zorgen ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgt bij alles wat we doen 

• We sturen je geen marketingberichten, behalve wanneer je ons hierom gevraagd hebt of hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt 

op elk moment van gedachte veranderen. 

• We bieden je gegevens nooit aan en verkopen deze zeker niet 

• We streven ernaar om je gegevens veilig en beveiligd te houden. Dit betekend dat wij onder meer alleen maar samenwerken met 

betrouwbare partners 

• We gebruiken je gegevens niet op een manier waarvan we je niet op de hoogte hebben gesteld 

• We respecteren je rechten en proberen altijd aan je verzoeken te voldoen, mits in lijn met onze eigen wettelijke en operationele 

verantwoordelijkheden.  

 
Om je duidelijk beeld te geven van hoe wij met privacy omgaan, geven we hieronder aan welke soorten persoonsgegevens we van je 

ontvangen. We leggen uit hoe wij deze gegevens gebruiken, met wie wij ze kunnen delen, hoe we ze beschermen en beveiligen en wat je 

rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hoe meer interactie er met ons is, hoe beter we je uiteraard leren kennen en hoe beter 

wij in staat zijn om je persoonlijke service te bieden. Als je jouw persoonlijke gegevens met ons deelt of wanneer wij gegevens verzamelen 
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gebeurt dat altijd in overeenstemming met deze privacyverklaring. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice: 

info@wennekes.nl.  

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS? 
Persoonsgegevens omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is om iemand te identificeren. Dit betekent dat 

informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Persoonsgegevens omvatten dus zaken als e-mailadres, 

woonplaats, telefoonnummers, gebruikersnamen, profielfoto’s, persoonlijke voorkeuren en koopgedrag etc.  

 

WELKE GEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE? 
Wennekes stelt de consument altijd centraal. We vinden het fijn om met je in contact te komen, je te leren kennen en producten te creëren of 

leveren waar je daadwerkelijk iets aan hebt. Er zijn dus veel verschillende manieren om je persoonsgegevens met ons te delen en waarop wij 

deze verzamelen. 

 

Hoe verzamelen of ontvangen wij je gegevens? Wij kunnen je gegevens verzamelen of ontvangen via de volgende processen:  

• Bestellen 

• Bezorging 

• Ruilen en retourneren  

• Reparatie en garantie  

• Contact met onze klantenservice 

• Persoonlijk advies 

• Bonuspuntensysteem 

• Reacties op sociale media 
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• Bezoek aan de Wennekes website 

• Een account aanmaken 

• Nieuwsbrief en e-mail 

• Beveiliging, wifi en camera’s 

 

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer wij fraude vermoeden. Soms heb je zelf 

toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of het bonuspuntensysteem. 

Uiteraard kun je ook weer snel deze toestemming ongedaan maken.  

 

Wanneer we gegevens verzamelen, markeren we op de website de verplichte velden met een asterisk als we de gegevens nodig hebben om: 

• Onze overeenkomst met je uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om producten te leveren die je gekocht hebt via onze website of in onze 

winkel 

• Je de service te bieden waar je om gevraagd hebt, bijvoorbeeld een nieuwsbrief te sturen of lid te zijn van het bonuspuntensysteem 

• Aan wettelijke eisen te voldoen, bijvoorbeeld facturering 

 

Indien de gegevens die met een asterisk zijn aangegeven niet worden verstrekt, zou dit gevolgen kunnen hebben voor onze capaciteit om de 

producten en diensten te leveren.  
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Wanneer kunnen wij gegevens 
ontvangen of verzamelen? 

Welke persoonsgegevens 
kunnen we dan ontvangen? 

Hoe en waarom kunnen we je 
gegevens gebruiken? 

Wat is de wettelijke basis voor 
het gebruik van je gegevens? 

Account aanmaken of beheren 
Informatie die verzameld wordt 

tijdens het aanmaken van een 

account op de website van 

Wennekes of in een van onze 

winkels 

Afhankelijk van de interactie kunnen 

deze gegevens het volgende 

omvatten; 

- Voor en achternaam 

- Geslacht 

- Emailadres 

- Woonadres 

- Telefoonnummer 

- Geboortedatum 

- Gebruikersnaam en 

wachtwoord 

- Identiteitsbewijs 

- Gegevens van je bestelling 

- Bestellingen te beheren 

- Wedstrijden, acties en 

prijsvragen waar je aan 

deelneemt 

- Om antwoord te geven op je 

vragen of op een andere 

manier met je te 

communiceren 

- Om je een 

loyaliteitsprogramma aan te 

bieden  

- Om je marketingberichten te 

sturen (mits je hiervoor 

toestemming hebt gegeven) 

- Onze website of apps te 

verbeteren 

- Analytics uit te voeren en 

statistieken verzamelen 

Uitvoeren van een overeenkomst 
Om een dienst te leveren die je hebt 

aangevraagd, bijvoorbeeld door een 

account aan te maken, mee te doen 

met een prijsvraag of een product 

aanschaffen 

 

Toestemming 
Om je direct marketing berichten te 

sturen.  

 

Legitiem belang 
Om ervoor te zorgen dat onze 

website beveiligd blijven, om ze te 

beschermen tegen fraude en om 

meer inzicht te krijgen in je 

behoeftes en verwachtingen om 

onze dienstverlening te verbeteren 

Aanmelden voor nieuwsbrieven 
 

- Geslacht 

- E-mailadres 

- Voor en achternaam 

- Locatie favoriete winkel 

- Om je marketingberichten te 

sturen, mits je hiervoor 

toestemming hebt gegeven 

- Analytics uit te voeren of 

statistieken te verzamelen 

Toestemming 
Om je direct marketing berichten te 

sturen.  
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 Legitiem belang 
Om onze marketingberichten op jou 

af te stemmen en je de ervaring te 

bieden die het beste bij je past, om 

meer inzicht te krijgen in je 

behoeften en verwachtingen en zo 

onze diensten, merken en producten 

te verbeteren 

Beheer van aankopen en 
bestellingen 

Afhankelijk van de interactie kunnen 

deze gegevens het volgende 

omvatten; 

- Voor en achternaam 

- Geslacht 

- Emailadres 

- Woonadres 

- Factuuradres 

- Telefoonnummer 

- Gebruikersnaam en 

wachtwoord 

- Gegevens van de transactie 

- Betaalgegevens 

- Aankoopgeschiedenis 

- Om contact met je op te 

nemen om je bestelling af te 

ronden indien je je 

winkelmandje hebt verlaten 

zonder het afrekenproces af 

te ronden 

- Om je te laten weten 

wanneer het product dat je 

wilde weer beschikbaar is 

- Om je bestelling te 

verwerken en te volgen, 

waaronder om het product 

af te leveren op het door jou 

aangewezen adres 

- Om de betaling van je 

bestelling te beheren (let 

wel: betaalgegevens worden 

Uitvoeren van een overeenkomst 
Om een dienst te leveren die je hebt 

aangevraagd, zoals een bestelling 

leveren of een aankoop in de winkel 

 

Legitiem belang 
Om je en onszelf te beschermen 

tegen frauduleuze transacties en 

ervoor te zorgen dat de betaling 

volledig plaatsvindt en niet gepaard 

gaat met fraude en verduistering  
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niet door ons verzameld 

maar rechtstreeks door 

aanbieders van 

betaaldiensten) 

- Om het contact dat je met 

ons hebt aangaande je 

product of bestelling te 

beheren 

- Om tevredenheid te meten 

- Om eventuele geschillen 

met betrekking tot een 

aankoop af te handelen 

- Voor statistieken 

Reparatie en garantie Afhankelijk van de interactie kunnen 

deze gegevens het volgende 

omvatten; 

- Voor en achternaam 

- Geslacht 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Rekeningnummer 

- Aankoopgeschiedenis 

 

- Om een reparatie in te 

kunnen dienen bij een 

leverancier  

- Om aanspraak te kunnen 

maken op garantie 

- Om contact met je op te 

kunnen nemen aangaande 

de klacht 

- Om geld terug te kunnen 

storten als we geen andere 

oplossing hebben om de 

klacht op te lossen 

Uitvoeren van een overeenkomst 
Om een dienst te leveren die je hebt 

aangevraagd, zoals aanspraak willen 

maken op de garantie van een 

product, een klacht willen indienen 

aangaande onze service of om een 

product te laten herstellen 
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- Om een geschil op te 

kunnen lossen 

Online browsen 
Informatie verzameld door cookies of 

vergelijkbare technologieën terwijl je 

door de website van Wennekes.nl 

browset.   

Afhankelijk van de interactie kunnen 

deze gegevens het volgende 

omvatten; 

- Gegevens met betrekking tot 

gebruik van onze website 

- Je locatie 

- Pagina’s die je hebt bekeken 

- Video’s die je hebt bekeken 

- Producten waar je naar 

zoekt 

- Duur van je bezoek 

- Producten die je in je 

winkelmandje hebt geplaatst 

 

Technische gegevens: 

- IP-adres 

- Browsergegevens 

- Apparaatgegevens 

- Om ervoor te zorgen dat 

onze website goed kan 

functioneren ten aanzien 

van: 

1. Juiste weergave van content 

2. Aanmaken en onthouden 

van een winkelmandje 

3. Aanmaken van je 

inloggegevens 

4. Interfacepersonalisatie, 

zoals taal 

5. Parameters die gekoppeld 

zijn aan je apparaat, zoals 

schermafmetingen 

6. Verbeteren van onze 

website door bijvoorbeeld 

nieuwe dingen uit te 

proberen 

- Om ervoor te zorgen dat de 

website veilig en beveiligd is 

en jij tegen fraude of 

misbruik van onze websites 

of diensten bent beschermd. 

Legitiem belang 
Om ervoor te zorgen dat de website, 

advertenties en berichten die wij je 

leveren goed werken en steeds beter 

worden dankzij cookies die 

essentieel zijn voor het functioneren 

van onze website en gebruikt wordt 

om onze website veilig en beveiligd 

te houden 

 

Toestemming 
Voor alle overige cookies 



	

	 10	

- Om statistieken bij te 

houden  

- Om online reclame op basis 

van surfgedrag te leveren 

- Om onze diensten op jou af 

te stemmen 

- Om ervoor te zorgen dat 

onze content gedeeld kan 

worden op sociale media via 

deelknoppen die op de 

website zijn weergegeven 

Promotieacties 
Informatie verzameld tijdens een 

prijsvraag, kortingsactie of enquete 

Afhankelijk van de interactie kunnen 

deze gegevens het volgende 

omvatten; 

- Voor en achternaam 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Adres 

- Overige informatie die je zelf 

met ons hebt gedeeld, 

bijvoorbeeld foto’s, een 

review, een vraag stellen via 

ons contactformulier of door 

deel te nemen aan een actie 

- Om taken uit te voeren waar 

je ons om hebt verzocht, 

bijvoorbeeld om je 

deelname aan prijsvragen, 

spellenen enquêtes te 

beheren, waaronder om 

rekening te houden met je 

feedback en suggesties 

- Voor statistieken 

- Om je marketingberichten te 

sturen (indien je ons hierom 

hebt verzocht) 

Uitvoering van een overeenkomst 
Om je een dienst te leveren die je 

hebt aangevraagd 

 

Legitiem belang 
Om meer inzicht te krijgen in je 

behoeften en verwachtingen en zo 

onze diensten, producten en merken 

verbeteren 

Toestemming 
Om je directmarketingberichten te 

sturen 
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Klantenservice en vragen 
Informatie verzameld wanneer je 

vragen stelt over onze merken en 

producten en het gebruik daarvan 

Afhankelijk van de interactie kunnen 

deze gegevens het volgende 

omvatten; 

- Voor en achternaam 

- Telefoonnummer 

- Emailadres 

- Facebookprofiel 

- Instagramprofiel 

- Overige informatie die je zelf 

hebt gedeeld in verband met 

je vraag 

- Om je vragen te kunnen te 

beantwoorden 

- Voor de statistieken. Als 

regelmatig dezelfde 

vraagstukken terugkomen, 

kunnen wij daarop 

inspringen 

-  Voor het bewaken van het 

juiste assortiment, 

bijvoorbeeld als er veel 

klachten zijn bij een 

specifiek product kunnen wij 

hierop ingrijpen 

Toestemming 
Om je vraag te verwerken 

 

 
Legitiem belang 
Om meer inzicht te krijgen in de 

behoeften en verwachtingen van 

onze klanten en zo onze diensten, 

producten en merken te verbeteren 

Bonuspuntensysteem 
Informatie verzameld wanneer je je 

aanmeldt voor ons 

loyaliteitsprogramma 

Afhankelijk van de interactie kunnen 

deze gegevens het volgende 

omvatten; 

- Voor en achternaam 

- Adresgegevens 

- Geboortedatum 

- E-mail 

- Om deel te nemen aan ons 

loyaliteitsprogramma en te 

sparen voor mooie kortingen 

- Om je aankoopbewijs 

digitaal te kunnen 

ontvangen 

- Voor statistieken 

Om je marketingberichten te 

sturen (indien je ons hierom 

hebt verzocht) 

Toestemming 
Om je gegevens op te slaan om je 

korting te kunnen verstrekken en om 

nieuwsbrieven te versturen  

 
Legitiem belang 
Om meer inzicht te krijgen in de 

behoeften en verwachtingen van 

onze klanten en zo onze diensten, 

producten en merken te verbeteren 
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Geautomatiseerde besluitvorming 

Om transactie die via onze website en apparaten verlopen te beveiligen tegen fraude en verduistering maken wij gebruik van een of meer 

oplossingen van externe leveranciers. De methode voor fraudedetectie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op eenvoudige vergelijkingen, 

associatie, clustering, vermoedens en opsporing van uitschieters door gebruik te maken van intelligent agents, datafusietechnieken en diverse 

dataminingtechnieken. Automatische fraudedetectie kan tot gevolg hebben dat je te maken krijgt met vertraging bij het verwerken van je 

bestelling/ verzoek terwijl wij bezig zijn met het beoordelen van de transactie. Uiteraard is er ook weleens sprake van menselijk ingrijpen. In 

ieder geval nemen wij alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om toegang tot je gegevens te beperken. 

 

WIE MAG JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN? 
We kunnen je persoonsgegevens binnen Wennekes delen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om fraude te voorkomen of om 

onze producten en diensten te verbeteren, of nadat je ons toestemming hebt verleend om dit te doen. Je gegevens worden niet aan derden 

verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling of opdracht. Onze 

medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en hier zijn 

overeenkomsten voor opgesteld.  

 

Je persoonsgegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door onze betrouwbare externe leveranciers. We doen een beroep op 

betrouwbare derden die namens ons een reeks bedrijfsactiviteiten uitvoeren. We verstrekken het uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben 

om de dienst uit te kunnen voeren en we eisen dat zij je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. We doen er alles aan om te 

garanderen dat alle derden waarmee we samenwerken je persoonsgegevens veilig houden. We kunnen diensten waarbij verweking van je 

persoonsgegevens nodig is bijvoorbeeld toevertrouwen aan: 
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• Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van digitale en e-commerce diensten zoals store locator, loyaliteitsprogramma’s, 

rating en reviews, CRM, web analytics en zoekmachines. 

• Bureaus voor reclame, marketing, digitale en sociale media die ons helpen met het opzetten reclame en marketingcampagnes en bij het 

analyseren van de effectiviteit ervan.  

• Derden die een product bij jou af moeten leveren, zoals post en bezorgdiensten. 

• Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van IT-diensten zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en 

ondersteuning van onze databases, evenals van onze software die gegevens over je kunnen bevatten 

• Aanbieders van betaaldiensten en kredietformatiebureaus, om je kredietscore te beoordelen en je gegevens te controleren als dit een 

voorwaarde is om een overeenkomst met je aan te gaan. 

• Derden die ons ondersteunen bij klantenservice en kwaliteitsbewaking 

• Als we verplicht zijn om je persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke plicht te voldoen of om rechten, 

eigendommen of veiligheid van Wennekes, onze klanten en medewerkers te beschermen 

 

WAAR SLAAN WE JE PERSOONSGEGEVENS OP? 
Het hele netwerk, de website en het mailverkeer waarbinnen Wennekes opereert is beveiligd. We slaan je gegevens op in verschillende 

databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Je gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese unie. In het 

uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een 

passende manier beschermd blijft. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende 

bescherming biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen. We gaan uiterst 

zorgvuldig met je gegevens om en er wordt gebruik gemaakt van moderne technieken om je privacy te waarborgen.  
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HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS? 
We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we je persoonsgegevens in ons bezit hebben, om 

in je behoefte te voorzien of aan wettelijke verplichtingen te voldoen. We hanteren de volgende criteria om de bewaartermijn van je gegevens 

veilig te stellen: 

• Indien je producten en diensten aanschaft via de website, bewaren we je persoonsgegevens zolang de contractuele relatie tussen ons 

voortduurt  

• Indien je deelneemt aan een actie, bewaren we je persoonsgegevens alleen zolang de actie voortduurt 

• Indien je contact met ons opneemt om een vraag te stellen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende de tijd dat het nodig is om je 

vraag te verwerken 

• Indien je een account aanmaakt, bewaren we je persoonsgegevens totdat je aan ons verzoekt deze te verwijderen 

• Indien je toestemming hebt gegeven voor directe marketing, bewaren we je persoonsgegevens totdat je jezelf afmeldt of ons verzoekt 

om de gegevens te verwijderen 

• Indien er cookies op je computer worden geplaatst, bewaren we die zolang als nodig om hun doelen te behalen 

 

We kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaren om aan onze wettelijke verplichting te voldoen en om ons in staat te stellen om onze rechten 

te beheren of voor statistische of historische doeleinden.  

 

ZIJN JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIG? 
We streven ernaar om je gegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om dit te doen. Onze betrouwbare 

derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken hebben de contractuele plicht hetzelfde te doen. We doen altijd ons best om je 

gegevens te beschermen en maken, zodra we je persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruik van strikte procedures en beveiliging in een 

poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via het internet niet volledig beveiligd is, kunnen we 
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daarom de veiligheid van je gegevens die naar onze website worden verzonden niet 100% garanderen. Elke verzending is daarom voor eigen 

risico.  

 

JOUW RECHTEN 

Uiteraard blijf jij de baas over je eigen gegevens. Wil je inzage krijgen in je persoonsgegevens of wil je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik 

beperken of e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Laat het ons weten via info@wennekes.nl. Op die manier kan je ook bezwaar 

maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. 

In dat geval bekijken we de situatie opnieuw. In sommige gevallen zullen wij je vragen om je identiteit vast te stellen, bijvoorbeeld bij 

onduidelijke verzoeken.  

 

VRAGEN OF KLACHTEN 

Mocht je vragen hebben of je zorgen maken over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en deze gegevens gebruiken kun je 

contact opnemen met onze databeveiligingsspecialist: 

Email:  info@wennekes.nl  

Adres:  Wennekes.nl 

  T.A.V. databeveiligingsspecialist 

  Edisonstraat 22 

  4004 JL Tiel 

 

 

 

 


