
Website	Disclaimer	+	Privacy	(conform	GDPR)	
	
Deze	website	is	eigendom	van	Vandromme	Juwelier	BVBA		
Hieronder	beschreven	als	Vandromme	Juwelier	
	
Contactgegevens:	
Adres	maatschappelijk	zetel:	Boterstraat	9	te	8900	Ieper	
Telefoon:	+32	57	20	10	43	
E-mail:	info@juweliervandromme.be	
Ondernemingsnummer:	BTW	BE	0472.380.793	
RPR:	Gent	
	
Door	 de	 toegang	 tot	 en	 het	 gebruik	 van	 de	website	 verklaart	 u	 zich	 uitdrukkelijk	 akkoord	met	 de	
volgende	algemene	voorwaarden.	
	
	
Intellectuele	eigendomsrechten	
	
De	 inhoud	 van	 deze	 site,	 met	 inbegrip	 van	 de	 merken,	 logo’s,	 tekeningen,	 data,	 product-	 of	
bedrijfsnamen,	teksten,	beelden	e.d.	zijn	beschermd	door	intellectuele	rechten	en	behoren	toe	aan	
Vandromme	Juwelier	of	rechthoudende	derden.	
	
	
Bepeperking	van	aansprakelijkheid	
De	informatie	op	de	webstite	is	van	algemene	aard.	De	informatie	is	niet	aangepast	aan	persoonlijke	
of	specifieke	omstandigheden,	en	kan	dus	niet	als	een	persoonlijk,	professioneel	of	 juridisch	advies	
aan	de	gebruiker	worden	beschouwd.		
	
Vandromme	Juwelier	levert	grote	inspanningen	opdat	de	ter	beschikking	gestelde	informatie	volledig,	
juist,	 nauwkeurig	 en	 bijgewerkt	 zou	 zijn.	 Ondanks	 deze	 inspanningen	 kunnen	 onjuistheden	 zich	
voordoen	in	de	ter	beschikking	gestelde	informatie.	Indien	de	verstrekte	informatie	onjuistheden	zou	
bevatten	 of	 indien	 bepaalde	 informatie	 op	 of	 via	 de	 site	 onbeschikbaar	 zou	 zijn,	 zal	 Vandromme	
Juwelier	de	grootst	mogelijke	inspanning	leveren	om	dit	zo	snel	mogelijk	recht	te	zetten.	
Vandromme	 Juwelier	 kan	 evenwel	 niet	 aansprakelijk	 worden	 gesteld	 voor	 rechtstreekse	 of	
onrechtstreekse	schade	die	onstaat	uit	het	gebruik	van	de	informatie	op	deze	site.	
Indien	u	onjuistheden	zou	vaststellen	in	de	informatie	die	via	de	site	ter	beschikking	wordt	gesteld,	kan	
u	de	beheerder	van	de	site	contacteren.	
	
De	 inhoud	 van	 de	 site	 (links	 inbegrepen)	 kan	 te	 allen	 tijde	 zonder	 aankondiging	 of	 kennisgeving	
aangepast,	gewijzigd	of	aangevuld	worden.	Vandromme	Juwelier	geeft	geen	garanties	voor	de	goede	
werking	van	de	website	en	kan	op	geen	enkele	wijze	aansprakelijk	gehouden	worden	voor	een	slechte	
werking	of	tijdelijke	(on)beschikbaarheid	van	de	website	of	voor	enige	vorm	van	schade,	rechtstreekse	
of	onrechtstreekse,	die	zou	voortvloeien	uit	de	toegang	tot	of	het	gebruik	van	de	website.		
Vandromme	Juwelier	kan	in	geen	geval	tegenover	wie	dan	ook,	op	directe	of	indirecte,	bijzondere	of	
andere	wijze	aansprakelijk	worden	gesteld	voor	schade	te	wijten	aan	het	gebruik	van	deze	site	of	van	
een	andere,	inzonderheid	als	gevolg	van	links	of	hyperlinks,	met	inbegrip,	zonder	beperking,	van	alle	
verliezen,	 werkonderbrekingen,	 beschadiging	 van	 programma's	 of	 andere	 gegevens	 op	 het	
computersysteem,	van	apparatuur,	programmatuur	of	andere	van	de	gebruiker.	
	
De	website	kan	hyperlinks	bevatten	naar	websites	of	pagina's	van	derden,	of	daar	onrechtstreeks	naar	
verwijzen.	Het	plaatsen	van	links	naar	deze	websites	of	pagina’s	impliceert	op	geen	enkele	wijze	een	
impliciete	goedkeuring	van	de	inhoud	ervan.		



Vandromme	Juwelier	verklaart	uitdrukkelijk	dat	zij	geen	zeggenschap	heeft	over	de	 inhoud	of	over	
andere	kenmerken	van	deze	websites	en	kan	in	geen	geval	aansprakelijk	gehouden	worden	voor	de	
inhoud	of	de	kenmerken	ervan	of	voor	enige	andere	vorm	van	schade	door	het	gebruik	ervan.	
	
	
Privacybeleid	
	
Vandromme	 Juwelier	 verwerkt	 persoonsgegevens	 overeenkomstig	 deze	 privacyverklaring.	 Voor	
verdere	 informatie,	vragen	of	opmerkingen	omtrent	ons	privacy	beleid,	kunt	u	ons	contacteren	via	
telefoon	:	+32	57	20	10	43	of	via	mail	:	info@juweliervandromme.be		
	
Verwerkingsdoeleinden	
Vandromme	 Juwelier	 verzamelt	 en	 verwerkt	 de	 persoonsgegevens	 en	 het	 orderbeheer	 van	 haar	
klanten	 (o.a.	 klantenadministratie,	 opvolgen	 van	bestellingen/leveringen,	 facturatie,	 het	 verzenden	
van	marketing	en	gepersonaliseerde	reclame,	…).		
	
Rechtsgrond(en)	van	de	verwerking		
Persoonsgegevens	 worden	 verwerkt	 op	 basis	 van	 artikel	 6.1.	 van	 de	 Algemene	 Verordening	
Gegevensbescherming.	
In	zoverre	de	verwerking	van	de	persoonsgegevens	plaatsvindt	op	basis	van	artikel	6.1,	heeft	de	klant	
steeds	het	recht	om	de	gegeven	toestemming	terug	in	te	trekken.	
	
Overmaken	aan	derden	
Indien	 dit	 noodzakelijk	 is	 ter	 verwezenlijking	 van	 de	 vooropgestelde	 doeleinden,	 zullen	 de	
persoonsgegevens	van	de	klant	worden	gedeeld	met	andere	vennootschappen	binnen	de	Europese	
Economische	Ruimte	die	rechtstreeks	of	onrechtstreeks	met	Vandromme	Juwelier	verbonden	zijn.		
Vandromme	 Juwelier	 garandeert	 dat	 deze	 ontvangers	 de	 nodige	 technische	 en	 organisatorische	
maatregelen	zullen	nemen	ter	bescherming	van	de	persoonsgegevens.		
	
Bewaarperiode	
De	persoonsgegevens	verwerkt	voor	klantenbeheer	zullen	worden	bewaard	gedurende	de	termijn	die	
noodzakelijk	 is	 om	 aan	 de	 wettelijke	 vereisten	 te	 voldoen	 (onder	 andere	 op	 het	 gebied	 van	
boekhouding).		
	
Recht	 van	 inzage,	 verbetering,	 wissing,	 beperking,	 bezwaar	 en	 overdraagbaarheid	 van	
persoonsgegevens		
De	klant	heeft	te	allen	tijde	recht	op	inzage	van	zijn	persoonsgegevens	en	kan	ze	(laten)	verbeteren	
indien	 ze	 onjuist	 of	 onvolledig	 zijn,	 ze	 laten	 verwijderen,	 de	 verwerking	 ervan	 laten	 beperken	 en	
bezwaar	te	maken	tegen	de	verwerking	van	hem	betreffende	persoonsgegevens	op	basis	van	artikel	
6.1.	
Bovendien,	heeft	de	klant	het	 recht	om	een	kopie	 (in	een	gestructureerde,	gangbare	en	machinaal	
leesbare	vorm)	van	zijn	persoonsgegevens	te	bekomen	en	de	persoonsgegevens	te	laten	doorsturen	
naar	een	andere	vennootschap.		
Teneinde	bovenvermelde	rechten	uit	te	oefenen,	wordt	de	klant	gevraagd	om	een	e-mail	te	verzenden	
naar	het	volgende	e-mailadres:	info@juweliervandromme.be	
	
Direct	marketing	
De	klant	heeft	het	recht	zich	kosteloos	te	verzetten	tegen	elke	verwerking	van	zijn	persoonsgegevens	
met	het	oog	op	direct	marketing.		
	
	
	



Klacht	
De	Klant	beschikt	over	het	recht	om	een	klacht	in	te	dienen	bij	de	Commissie	voor	de	Bescherming	van	
de	Persoonlijke	Levenssfeer	(Drukpersstraat	35,	1000	Brussel	-	commission@privacycommission.be).	
	
	
Het	gebruik	van	“cookies”.	
	
Tijdens	een	bezoek	aan	de	site	kunnen	'cookies'	op	de	harde	schijf	van	uw	computer	geplaatst	worden.	
Een	cookie	is	een	tekstbestand	dat	door	de	server	van	een	website	in	de	browser	van	uw	computer	of	
op	 uw	mobiel	 apparaat	 geplaatst	 wordt	 wanneer	 u	 een	 website	 raadpleegt.	 Cookies	 kunnen	 niet	
worden	gebruikt	om	personen	te	identificeren,	een	cookie	kan	slechts	een	machine	identificeren.		
	
Welke	cookies	worden	gebruikt	op	deze	website?	
	
Functioneel	
Functionele	cookies	zorgen	ervoor	dat	de	website	naar	behoren	functioneert.	
	Onze	website	gebruikt	cookies	voor:		
	

1. het	doorgeven	van	informatie	van	de	ene	pagina	aan	de	volgende	pagina,	bijvoorbeeld	als	er	
een	 lange	 enquête	 wordt	 ingevuld	 of	 als	 u	 veel	 gegevens	 moet	 invullen	 bij	 een	 online	
bestelling,	het	opslaan	van	voorkeuren,	zoals	de	taal,	 locatie,	het	gewenste	aantal	te	tonen	
zoekresultaten,	etc.	
	

Zie	hieronder	een	lijst	met	de	cookies	die	wij	gebruiken,	welke	gegevens	ze	verzamelen	en	hoe	lang	ze	
worden	gebruikt.	
	
Statistieken	
Dit	 zijn	 cookies	 waarmee	 wij	 het	 gebruik	 van	 de	 website	 kunnen	 meten.	 Om	 te	 bepalen	 welke	
onderdelen	van	de	website	het	meest	interessant	zijn	voor	onze	bezoekers,	proberen	wij	continu	te	
meten	met	behulp	van	de	software	van	Google	Analytics	als	derde	partij	hoeveel	bezoekers	er	op	onze	
website	komen	en	wat	het	meest	bekeken	wordt.	Hiervoor	gebruiken	wij	cookies.		
Van	de	 informatie	die	wij	zo	verzamelen	worden	statistieken	gemaakt.	Deze	statistieken	geven	ons	
inzicht	 in	 hoe	 vaak	 onze	 webpagina	 bezocht	 wordt,	 waar	 precies	 bezoekers	 de	 meeste	 tijd	
doorbrengen,	enzovoort.	Hierdoor	zijn	wij	in	staat	structuur,	navigatie	en	inhoud	van	de	website	zo	
gebruiksvriendelijk	mogelijk	voor	u	te	maken.	De	statistieken	en	overige	rapportages	herleiden	wij	niet	
naar	personen.		
Wij	gebruiken	cookies	voor:		
	

1. het	bijhouden	van	het	aantal	bezoekers	op	onze	webpagina’s	
2. het	bijhouden	van	de	tijdsduur	die	elke	bezoeker	doorbrengt	op	onze	webpagina’s	
3. Het	bepalen	van	de	volgorde	waarin	een	bezoeker	de	verschillende	pagina’s	van	onze	website	

bezoekt	
4. het	beoordelen	welke	delen	van	onze	site	aanpassing	behoeven	
5. het	optimaliseren	van	de	website	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
Social	media	
Dit	zijn	cookies	om	de	inhoud	van	onze	website	te	delen	via	social	media.	
De	artikelen	en	video’s	die	u	op	onze	website	bekijkt,	kunt	u	door	middel	van	buttons	delen	via	social	
media.	Voor	het	functioneren	van	deze	buttons	wordt	gebruik	gemaakt	van	social	media	cookies	van	
de	social	media	partijen,	zodat	deze	u	herkennen	op	het	moment	dat	u	een	artikel	of	video	wilt	delen.	
Deze	cookies	maken	het	dus	mogelijk	dat:		
	

1. Ingelogde	gebruikers	van	geselecteerde	social	media	bepaalde	inhoud	van	onze	website	direct	
kunnen	delen	
	

Voor	de	cookies	die	de	social	media	partijen	plaatsen	en	de	mogelijke	data	die	zij	hiermee	verzamelen,	
verwijzen	wij	naar	de	verklaringen	die	deze	partijen	op	hun	eigen	websites	daarover	geven;	zie	de	links	
hieronder.	Let	op	dat	deze	verklaringen	regelmatig	kunnen	wijzigen.	Wij	hebben	daar	geen	invloed	op.	

• Facebook	
• Google+	
• Twitter	
• Pinterest	
• LinkedIn	
• Youtube	

	
Interesses	
Dit	zijn	cookies	ten	behoeve	van	gedragsafhankelijke	inhoud	van	een	webpagina.	
Ons	doel	is	om	bezoekers	van	onze	website	te	voorzien	van	informatie	die	zo	relevant	mogelijk	is	voor	
hem	of	haar.	Daarom	proberen	wij	onze	site	zoveel	mogelijk	aan	iedere	bezoeker	aan	te	passen.	Dit	
doen	we	niet	alleen	via	de	inhoud	van	onze	website,	maar	ook	via	de	advertenties	die	worden	getoond.		
Om	deze	aanpassingen	te	kunnen	maken,	proberen	wij	op	basis	van	onze	websites	die	u	bezoekt	op	
internet	 een	 beeld	 te	 krijgen	 van	 uw	 vermoedelijke	 interesses	 zonder	 een	 naar	 een	 persoon	
herleidbaar	 profiel	 op	 te	 bouwen.	 Op	 basis	 van	 deze	 interesses	 passen	 wij	 dan	 de	 inhoud	 en	 de	
advertenties	op	onze	website	aan	voor	verschillende	groepen	klanten.	Zo	kan	u	bijvoorbeeld	op	basis	
van	 uw	 surfgedrag	 opgenomen	 worden	 in	 een	 bepaalde	 categorie,	 zoals	 ’mannen	 in	 de	
leeftijdscategorie	30	tot	45	jaar,	getrouwd	en	kinderen	met	een	interesse	in	voetbal’.	Deze	groep	krijgt	
vervolgens	uiteraard	andere	advertenties	te	zien	dan	het	segment	’vrouw,	leeftijdscategorie	20	tot	30	
jaar,	ongetrouwd	en	interesse	in	reizen’.		
	
Ook	 derde	 partijen	 die	 via	 onze	 website	 cookies	 plaatsen,	 kunnen	 op	 deze	 manier	 proberen	 uw	
interesses	 te	vinden.	De	 informatie	over	uw	huidige	websitebezoek	kan	 in	dat	geval	gecombineerd	
worden	met	informatie	van	eerdere	bezoeken	aan	andere	websites	dan	de	onze.		
Als	dergelijke	cookies	niet	worden	gebruikt	dan	betekent	dit	overigens	niet	dat	u	geen	advertenties	
meer	te	zien	krijgt	op	onze	site.	De	advertenties	zijn	in	dat	geval	alleen	niet	langer	toegesneden	op	uw	
interesses.		
Deze	cookies	maken	het	mogelijk	dat:		
	

1. de	websites	uw	bezoek	registreren	om	hiermee	een	inschatting	te	maken	van	uw	interesses	
	
Overige/	onvoorziene	cookies	
Door	de	manier	waarop	internet	en	websites	werken,	kan	het	zijn	dat	wij	niet	altijd	inzicht	hebben	in	
de	cookies	die	via	onze	website	door	derde	partijen	worden	geplaatst.	Dit	is	met	name	het	geval	als	
onze	webpagina’s	zogenaamde	embedded	elementen	bevatten;	dit	zijn	teksten,	documenten,	plaatjes	
of	 filmpjes	 die	 bij	 een	 andere	 partij	 opgeslagen	 zijn,	maar	 die	 op,	 in	 of	 via	 onze	website	 getoond	
worden.		
		



Mocht	u	op	deze	website	cookies	tegenkomen	die	in	deze	categorie	vallen	en	die	we	hierboven	dus	
niet	genoemd	hebben,	laat	het	ons	dan	weten.	Of	neem	rechtstreeks	contact	op	met	de	derde	partij	
en	vraag	welke	cookies	ze	plaatsten,	wat	de	reden	daarvoor	is,	wat	de	levensduur	van	de	cookie	is	en	
op	welke	manier	ze	uw	privacy	gewaarborgd	hebben.	
	
U	 kan	 uw	 internetbrowser	 zodanig	 instellen	 dat	 cookies	 niet	 worden	 geaccepteerd,	 dat	 u	 een	
waarschuwing	ontvangt	wanneer	 een	 cookie	 geïnstalleerd	wordt	 of	 dat	 de	 cookies	 nadien	 van	uw	
harde	 schijf	 worden	 verwijderd.	 	 Dit	 kan	 u	 doen	 via	 de	 instellingen	 van	 uw	 browser	 (via	 de	 help-
functie).	 Hou	 er	 hierbij	 wel	 rekening	 mee	 dat	 bepaalde	 grafische	 elementen	 niet	 correct	 kunnen	
verschijnen,	of	dat	u	bepaalde	applicaties	niet	zal	kunnen	gebruiken.		
	
Door	gebruik	te	maken	van	onze	website,	gaat	u	akkoord	met	ons	gebruik	van	cookies.	
	
	
Google	analytics	
	
Deze	website	maakt	gebruik	van	Google	Analytics,	een	webanalyse-service	die	wordt	aangeboden	door	
Google	 Inc.	 (“Google”).	 Google	 Analytics	maakt	 gebruik	 van	 “cookies”	 (tekstbestandjes	 die	 op	 Uw	
computer	worden	geplaatst)	om	de	website	te	helpen	analyseren	hoe	gebruikers	de	site	gebruiken.	De	
door	het	cookie	gegenereerde	informatie	over	uw	gebruik	van	de	website	(met	inbegrip	van	Uw	IP-
adres)	wordt	overgebracht	naar	en	door	Google	opgeslagen	op	servers	in	de	Verenigde	Staten.	Google	
gebruikt	deze	 informatie	om	bij	 te	houden	hoe	u	de	website	gebruikt,	 rapporten	over	de	website-
activiteit	op	te	stellen	voor	website-exploitanten	en	andere	diensten	aan	te	bieden	met	betrekking	tot	
website-activiteit	 en	 internetgebruik.	 Google	 mag	 deze	 informatie	 aan	 derden	 verschaffen	 indien	
Google	hiertoe	wettelijk	wordt	 verplicht,	 of	 voor	 zover	deze	derden	de	 informatie	namens	Google	
verwerken.	Google	zal	Uw	IP-adres	niet	combineren	met	andere	gegevens	waarover	Google	beschikt.	
U	kunt	het	gebruik	van	cookies	weigeren	door	in	uw	browser	de	daarvoor	geëigende	instellingen	te	
kiezen.	Wij	wijzen	u	er	echter	op	dat	u	in	dat	geval	wellicht	niet	alle	mogelijkheden	van	deze	website	
kunt	benutten.	Door	gebruik	te	maken	van	deze	website	geeft	u	toestemming	voor	het	verwerken	van	
de	informatie	door	Google	op	de	wijze	en	voor	de	doeleinden	zoals	hiervoor	omschreven.	
	


