
Dit is de Privacy Policy van Fruitkwekerij ’T Keetje (hierna ook te noemen “wij”, ‘’ons” of “onze”). 
Onze onderneming is gevestigd op het adres; 
Kadijkweg 65a 
1614 MA  Lutjebroek 
Telefoonnummer 0228-562894 
Wij staan ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 37096621. 
 
Deze privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie 
tot onze dienstverlening. Wij  verzamelen deze gegevens wanneer u gebruik maakt van onze 
diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de op de AVG gebaseerde 
uitvoeringswetgeving en de andere, nu geldende, privacywetgeving. 
Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten en doordat u 
gebruik maakt van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van 
informatie die in overeenstemming is met dit privacy beleid. 
 

Welke gegevens verzamelen wij? 
 
Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals 
 

- Naam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- Geboortedatum 
- E-mail adres 
- IP-adres 

 
Ook verzamelen wij gegevens die via onze website verzameld worden. 
 

Doeleinden verwerking van gegevens. 
 
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het 
gebruik van de contactknop op onze website voor het stellen van een vraag of het maken van een 
reservering of door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals uw naam, 
adres, telefoonnummer, betaalgegevens en e-mailadres. Wij verzamelen en verwerken deze 
gegevens  om onze diensten toegankelijk te maken. Tevens wordt informatie over uw computer zoals  
IP-adres en browsertype verzameld zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. Uw gegevens 
worden niet aan derden verstrekt tenzij wij daar op grond van de wet of regelgeving verplicht zijn. 
Ook verhuren of verkopen wij uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen; 
 

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of mailen, indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren 

 

 
 
 



Cookies. 
 
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat 

 
Bewaartermijn. 
 
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaren wij de 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 
gebruikt worden. Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens 
bewaard blijven, kunt u contact opnemen met ons; info@hetkeetje.nl 
 
U hebt recht op inzage en/of bezwaar, correcties en recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Wanneer 
u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als u uw 
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u 
contact opnemen met Fruitkwekerij ’T Keetje door een mail te sturen naar info@hetkeetje.nl of een 
brief sturen aan  
 
Fruitkwekerij ’T Keetje 
t.a.v. administratie 
Kadijkweg 65a 
1614 MA  Lutjebroek 
 
Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
 

Wijzigingen. 
 
Van tijd tot tijd kan het zijn dat wij deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Wij adviseren u dan 
ook deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Eventuele aanpassingen van deze Privacy Policy 
treden in werking op het moment dat ze zijn gepubliceerd op onze website.  
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