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Privacy en Cookies  
 
Privacy 
 
Di-Jo Zwembaden BV Hoofdstraat 43 5757 AK te Liessel heeft uw privacy hoog in het 
vaandel staan en zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons, en heeft er dan ook 
alles aan gedaan de privacy te borgen. De door u aangeleverde persoonlijke gegevens via 
bijvoorbeeld het contactformulier worden door ons vertrouwelijk behandeld, en met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en afgeschermd. Deze gegevens zullen niet met 
derden worden gedeeld zonder uw toestemming.  
 
Uiteraard zijn in dat licht uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd tegen verlies of 
onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, 
zowel fysiek als organisatorisch.   
 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met 
de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt per 25 mei 2018. 
 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Di-Jo Zwembaden B.V.U dient zich 
ervan bewust te zijn dat Di-Jo Zwembaden B.V. niet verantwoordelijk is voor het 
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te gebruik te maken van onze 
website geeft u aan het privacy beleid te accepteren en dragen wij zorg voor het 
vertrouwelijk behandelen van uw gegevens. 
 
Doeleinden van de gegevensverwerking 
 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten ter zake onze dienstverlening, en het beheren van de daaruit 
voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting 
van het klantenbestand en het kunnen leveren van onze goederen en diensten.  
 
Wij slaan op, te weten voornaam,achternaam,adres, postcode,plaatsnaam,land, 
mailadres,telefoonnummer, IP adres vanwaar de site bezocht is of de bestelling geplaatst 
word. Optioneel voor bedrijven vragen bedrijfsnaam, kvk en btw nummer.  
 
Doet u een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij uw bestelling/factuur een 
referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Ideal. Betaald u doormiddel van 
overboeking dan bewaren wij uw IBAN BIC en Banknaam.  
 
Bewaar termijn. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-
mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard 
van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en 
afhandeling daarvan. Tevens vragen wij alleen naar persoonsgegevens die nodig zijn voor 
het uitvoeren van onze diensten en deze worden in principe bewaart voor de duur zolang u 
in ons bestand staat. Ook als er geen actieve diensten meer zijn op dat moment. U kunt 
namelijk op elk gewenst moment nieuwe diensten afnemen met behulp van de reeds 
bestaande klant gegevens. Verwijderen van uw gegevens kan in overleg en p verzoek nadat 
er geen diensten meer actief zijn. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server 
van derde partij die aan strenge eisen voldoen en beschermd zijn tegen misbruik en toegang 
door onbevoegden 
 
Met wie delen we persoonsgegevens? 



Uw informatie word niet met derden gedeeld, tenzijn noodzakelijk om de diensten te kunnen 
leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties weke wij gebruiken ten behoeve van onze 
website en bedrijfsvoering. Hieronder valt Email marketing, het zal enkel en alleen gebruikt 
worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder 
verspreid worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens 
te respecteren en worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.  
 
Veranderingen   
 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze 
websites en al onze verleende diensten. Eventuele aanpassingen en of veranderingen 
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze 
privacy verklaring te raadplegen voor de meest actuele invulling.  
 
Keuzes voor persoonsgegevens 
 
Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van uw 
persoonlijke informatie die op dat moment aan ons verstrekt is.  
 
Aanpassen / uitschrijven nieuws e-mails/ algemene emails 
 
Afmelden van een klantenmailing kan gedaan worden door onderaan elke mailing de 
mogelijkheid om u uit te schrijven uit de mailing lijst. Deze lijst staat los van de email ten 
behoeve van facturatie, deze hebben wij nodig om de facturen te kunnen blijven sturen per 
mail. 
 
Inzage, correctie en recht van verzet, aanpassen/uitschrijven communicatie 
 
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw 
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden 
bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met 
informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: 
Di-Jo Zwembaden BV  
Hoofdstraat 43  
5757 AK Liessel  
 
Als uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u ook 
contact met ons op nemen via info@di-jo.nl 
 
Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER 
 
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese 
Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER 
worden verwerkt door onze Cloud provider. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van 
de wet getroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cookies 
 
Een ander deel om uw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat deze 
website gebruik maakt van cookies. U dient deze eerst te accepteren voordat u 
zoekwoorden-analyse.nl kunt bezoeken. Deze acceptatie is overigens alleen vereist voor de 
cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. 
 
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 
Daarmee kunnen wij onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag, en zien welke 
betaalde bronnen voor ons renderen. Deze cookies zijn voor Di-Jo Zwembaden BV  dus van 
groot belang. 
 
U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het 
gebruiksgemak van de website kan beperken. Een uitleg hoe dit te doen staat onderaan dit 
artikel. 
 
Di-Jo Zwembaden BV kent de volgende cookies: 
 
A      Technische, noodzakelijke cookies 
 
Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksmogelijk functioneren van de site. Denk 
aan het invullen van het contactformulier. Hiervoor hoeft overigens zoals hierboven al 
aangegeven geen toestemming gevraagd te worden. 
 
B      Cookies voor statistieken 
 
Google Universal Analytics 
 
Dat geldt wel voor de overige cookies, zoals voor het gebruik van Google Analytics, 
tegenwoordig Universal Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het 
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst. 
 
De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd door ons om uw privacy te borgen.  
Uw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te 
herleiden zijn tot u. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe 
Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse 
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau 
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de 
website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: 
 
• via welke bronnen het bezoek binnen komt 
• hoe lang men op de site blijft 
• welke pagina’s bezocht worden 
 
Deze anonieme gegevens zijn voor ons van groot belang, omdat we met het verkregen 
inzicht de website kunnen verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers 
vervolgens weer ten goede komt. We hebben de IP adressen overigens niet alleen voor uw 



privacy geanonimiseerd, maar ook omdat het IP adres van uw PC of ander apparaat voor 
ons niet relevant is. Voor goede analyses  namelijk de totalen alleen van belang, en niet de 
gegevens van een individuele gebruiker. 
 
Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics 
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
 
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de 
privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met 
uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt 
 
Cookies uitschakelen of verwijderen 
 
U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor 
geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen 
indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Wij 
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website 
kunt benutten 
 
U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt 
geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. 
Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te te doen. 
Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit 
doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere 
computer uit. 
 
AVG Compliancy 
 
Di-Jo Zwembaden B.V. streeft naar het naleven van de AVG ( algemene verordening 
gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk uw privacy te beschermen 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

