Algemene voorwaarden deelname aan een Zeldzaam Mooi Markt,
Evenement of Festival januari 2022
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten
met Zeldzaam Mooi wat betreft deelname aan een Zeldzaam Mooi evenement, markt
of festival, hierna te noemen Zeldzaam Mooi, of de organisatie.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk
bevestigd door de organisatie. Definities: Zeldzaam Mooi: Zeldzaam Mooi
evenementen, markten en/of festivals. Het terrein: Het terrein waar het Zeldzaam
Mooi evenement, de markt of het festival plaatsvindt.
Deelnemer: Persoon of onderneming die deel wil nemen aan een Zeldzaam Mooi
evenement, markt of festival. Deelnamebedrag: het uiteindelijke bedrag resulterend
uit de gekozen standplaats type en opties (elektriciteit en marktkraam of staplaats)
1. Reserveren en inschrijven
1.1 Middels de website http://www.zeldzaammooi.com kan een deelnemer één of
meerdere plaatsen reserveren voor edities van een Zeldzaam Mooi evenement,
markt of festival.
1.2 Een reservering wordt pas in behandeling genomen, wanneer het volledige
deelnamebedrag voldaan is.
1.3 De deelnemer kan verschillende types stands reserveren met daarbij
verschillende opties. De organisatie is niet aansprakelijk als een deelnemer een
verkeerde reservering plaatst.
1.4 Een wijziging in de reservering kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden.
Indien er gelegenheid is, zal de organisatie de wijziging honoreren.
1.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om een reservering, zelfs nadat het
volledige reserveringsbedrag voldaan is, te weigeren. De organisatie heeft het recht
om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen.
1.6 Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De
organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet
garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.
1.7 Indien twee deelnemers één kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na
een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen
verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.
1.8 Indien een kraam wordt gedeeld, zonder schriftelijk akkoord van de organisatie,
dan zal er voor beide deelnemers het volledige reserveringsbedrag gerekend worden
(volledige deelnamekosten).
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1.9 Bij het reserveren van een extra standplaats wordt het volledige
reserveringsbedrag gerekend.
1.10 Indien een deelnemer een standplaats zonder kraam reserveert, dan wordt het
volledige reserveringsbedrag gerekend.
1.11 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
1.12 Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA-verzekering. De
organisatie heeft een bewijsstuk van deze verzekering nodig voor haar administratie.
2. Annulering
2.1 Annulering dient schriftelijk (per e-mail) en gedateerd te gebeuren.
2.2 Indien er nog geen factuur ter bevestiging van deelname aan de desbetreffende
markt, evenement of festival is verzonden is annuleren gratis. Indien de factuur ter
bevestiging van deelname aan de desbetreffende markt, evenement of festival is
verzonden en er wordt door de deelnemer geannuleerd dan brengt de organisatie €
20,- aan annulerings/administratie kosten (exclusief btw) in rekening.
2.3 Bij een annulering van < 30 dagen voor aanvang van de desbetreffende markt,
het evenement of festival wordt het volledige reserveringsbedrag ingehouden.
2.4 De organisatie is niet verplicht om het reserveringsbedrag te retourneren bij
onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.
3. Standplaats
3.1 Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het
gepresenteerde dat op de Zeldzaam Mooi markten, evenementen en festivals wordt
aangeboden. Bij het aanbieden van een niet vooraf afgesproken product kan de
organisatie u verplichten het product uit de kraam te verwijderen en verkoop hiervan
te staken.
3.2 Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en groenvoorzieningen
op het terrein. Gebruik van spijkers, e.d. is niet toegestaan.
3.3 Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de
organisatie.
3.4 Indien een deelnemer een half uur voor aanvangstijd van het evenement niet is
verschenen dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet
geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de
organisatie.
3.5 Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te
verpachten aan andere partijen.
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3.6 Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen kraam. Er mag alleen
geruild worden na overleg en akkoord van de organisatie.
3.7 De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5
meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.
3.8 In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een
draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn
aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten
minste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden
gecontroleerd. De deelnemer voldoet aan alle brandveiligheidsvoorschriften indien hij
gebruik maakt van verwarmingstoestellen en/of bak- en koelinstallaties. Het is
zijn/haar verantwoordelijkheid om zich hier goed over te informeren. De apparatuur
wordt in de buitenlucht opgesteld (a) op een afstand van tenminste 3 meter van
bebouwing, beplanting en andere objecten. (b) De apparatuur wordt niet opgesteld
onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke. De apparatuur
wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht
warmtegeleidend materiaal. De apparatuur is met deugdelijke slangklemmen
bevestigd en met goedgekeurde hoge drukslang aangesloten aan de drukhouder. (e)
Er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig. (f) Er
is een CO2-poederblusser aanwezig, met een inhoud van minimaal 6 kg/liter, die is
voorzien van een rijks keurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd en waarvan het
keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond. (g) In bedrijf zijnde apparatuur wordt
niet verplaatst.
3.9 Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte
levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn
om de handen goed te kunnen wassen. (Dit kan onder meer door het installeren van
een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes).
3.10 Bij gebruik van vloeibaar gas gelden de volgende voorschriften: maximaal twee
gevulde drukhouders, door AKI goedgekeurd, worden op een veilige en goed
geventileerde plaats en buiten bereik van onbevoegden opgesteld en gezekerd tegen
omvallen. Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een
motortuig, ten strengste verboden.
3.11 De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval
dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne
van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening
(EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen
met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de
Hygiënecode Ambulante Handel.
3.12 Verkoop van dranken is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie
is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde
regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.
4. Elektriciteit
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4.1 De organisatie spant zich in voor adequate stroomvoorziening en levert alleen
elektriciteit tegen een meerprijs vanaf € 20,- mits dit puur noodzakelijk is voor de
verkoop van waren (tot maximaal 7200W) en wat uiteindelijk door de organisatie is
toegerekend. Eigen gebruik van koffiemachines, waterkokers en verwarming zijn niet
toegestaan. Indien u elektriciteit gereserveerd heeft, dan bent u zelfverantwoordelijk
voor veilige, onbeschadigde waterdichte een haspel, verlengkabel en/of geschikte
(euro) stekkers. Haspels dienen volledig uitgerold te worden en een minimale lengte
van 50 meter te hebben.
4.2 Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na opgave op het inschrijfformulier van de
hoeveelheid benodigde elektriciteit (aangegeven in watt) en welke apparaten u wilt
aansluiten. Zonder vermelding behoudt de organisatie zich het recht voor om geen
elektriciteit aan te bieden.
4.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden wegens storing aan de
beschikbare stroomvoorzieningen.
4.4 Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen elektriciteit
meer nodig heeft, dan is het niet mogelijk om het reeds betaalde reserveringsbedrag
geretourneerd te krijgen.
4.5 Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in
de elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc.),
bespreken dit vóór handelen met de organisatie.
4.6 Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de
dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor
inkomstenderving en/of andere kosten.
5. Aankomst & vertrek, lossen & laden, parkeren
5.1 De deelnemer meldt zich, indien nodig, eerst aan om te horen welke plaats, hij/zij
toegewezen heeft gekregen.
5.2 De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwshift en aan de route die
door de organisatie gegeven is.
5.3 Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te lossen en te laden. De tijd
hiervoor bedraagt maximaal een half uur.
5.4 Het terrein dient bij aanvang/afsluiting van de desbetreffende markt, het
evenement of festival vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Uitzondering vormen
diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd en verkregen.
5.5 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke
belastingen (lees: boetes voor foutief parkeren, e.d.).
5.6 De deelnemer volgt immer de instructies op die door iemand van de organisatie
gegeven wordt. Indien dit niet gebeurt dan kan er tot uitsluiting, zonder retournering
van het reserveringsbedrag, besloten worden.
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5.7 Het is niet mogelijk uw auto op het terrein te parkeren. Er zijn voldoende
parkeerplaatsen (in parkeergarage) en in de omgeving beschikbaar.
5.8 De kosten van parkeren zijn niet op de organisatie te verhalen.
5.9 De deelnemer dient stapvoets op het terrein te rijden.
5.10 Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te
houden en ervoor te zorgen dat de los-/laadtijd zo kort mogelijk is.
5.11 Vanaf het eindtijdstip van de desbetreffende markt, het evenement of festival
kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden.
5.12 Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
5.13 Uiterlijk een uur na afloop van het evenement dienen de kramen leeg te zijn.
6. Houding en gedrag
6.1 Aanwijzingen van de organisatie, politie of toezichthouders dienen stipt en
onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting
van de markt, evenement of festival zonder restitutie van het reeds betaalde
deelnamebedrag. Dit kan ook leiden tot uitsluiting van volgende reeds geboekte
edities, markten, evenementen en festivals. Indien een deelnemer zodanige hinder of
last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de
desbetreffende markt, het evenement of festival wordt bemoeilijkt, dan kan de
deelnemer direct worden uitgesloten, zonder retournering van het
reserveringsbedrag.
6.2 Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor
rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem
kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele
schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
6.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de
desbetreffende markt, het evenement of festival de kramen te ontruimen.
6.4 Laat geen rommel achter en neem je eigen afval mee naar huis.
6.5 Er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de kramen, de
gebouwen en de groenvoorzieningen op het terrein.
6.6 Muziek vanuit je eigen kraam of voertuig is niet toegestaan.
7. Overige
7.1 De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de desbetreffende
markt, het evenement of festival.
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7.2 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of
schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel van de desbetreffende markt, het
evenement of festival.
7.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door
slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
7.4 De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht
weer.
7.5 De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
7.6 De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een
dak en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de
deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per
desbetreffende markt, het evenement of festival te wijzigen, mits dit van tevoren aan
de deelnemers te kennen is gegeven.
7.7 Bij algehele afgelasting vooraf van de desbetreffende markt, het evenement of
festival wegens onvoorziene omstandigheden en/of weersomstandigheden is het niet
mogelijk je reserveringsbedrag retour te ontvangen i.v.m de al dan gemaakte kosten.
7.8 De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar.
De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de
verkoopwaar.
7.9 De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van
deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld
aan de kant van de organisatie.
7.10 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als
gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden,
natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.
7.11 De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet
direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die
niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in
maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie
kunnen worden toegerekend.
7.12 Het is niet toegestaan het klantenbestand van Zeldzaam Mooi te kopiëren
zonder toestemming van de organisatie en elders een soortgelijk event neer te
zetten. Hier zullen strafrechtelijke beslissingen uit volgen.
7.13 Alle informatie is met zorg samengesteld maar de organisatie kan voor de
juistheid ervan niet aansprakelijk worden gesteld.
7.14 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.
8. Privacy Statement
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In dit Privacy Statement leggen wij graag uit welke persoonsgegevens Zeldzaam
Mooi van jou verzamelt via onze contacten met jou en via onze diensten en
producten, op welke wijze wij dat doen, waarvoor wij de persoonsgegevens
gebruiken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hoe je de door ons bewaarde
persoonsgegevens kunt inzien en kunt aanpassen, hoe jouw persoonsgegevens bij
ons zijn beveiligd en welke cookies wij gebruiken.
Onze bedrijfsgegevens:
Zeldzaam Mooi
Vossebeltweg 27
7431 AS Diepenveen
E-mail: info@zeldzaammooi.com KvK nummer: 60857102 BTW NL001645777B77
8.1 Vragen of klachten?
Bij vragen over dit Privacy Reglement van Zeldzaam Mooi inclusief eventuele
klachten of vragen over (de uitoefening van) je rechten, kun je contact met ons
opnemen per post of per e-mail: info@zeldzaammooi.com. We doen er natuurlijk in
redelijkheid alles aan om er samen met jou uit te komen.
8.2 Hoe ontvangen/ verzamelen wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden met ons gedeeld door medewerkers, (mogelijke) klanten,
leveranciers of als je contact met ons hebt.
Gebruikers van onze websites, e-mails, films en video’s en andere digitale
communicatiekanalen geven een aantal persoonsgegevens rechtstreeks aan ons
door.
Persoonsgegevens worden verzameld via bezoek van onze
websites www.zeldzaammooi.com door persoonsgegevens in te vullen of achter te
laten op één van onze websites of bij aanmelding voor deelname aan een
evenement, markt of festival. Ook door overeenkomsten aan te gaan of door andere
zakelijke activiteiten verkrijgen wij persoonsgegevens. Dit kunnen commerciële
overeenkomsten voor producten of diensten zijn maar ook bijvoorbeeld
arbeidsovereenkomsten of abonnementen.
8.3 Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? Wij verzamelen de
volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•

bedrijfsnaam
naam en adres
telefoonnummer
e-mailadres

8.4 Verwerkingsdoelen: waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Wij gebruiken
jouw gegevens om:
•

je een product of dienst aan te kunnen bieden
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•
•

een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren
activiteiten aan te bieden
Ten aanzien van onze Zeldzaam Mooi Evenementen, Markten en Festivals
(www.zeldzaammooi.com)
Voorafgaand aan een evenement, markt of festival vragen wij bezoekers en
deelnemers om toestemming voor het maken van foto’s, video- en/of
geluidsopnamen. Deze opnames worden bewaard en mogen ook worden
gebruikt voor interne/externe communicatie doeleinden van Zeldzaam Mooi,
met behulp van online en offlinemiddelen, zowel voor commerciële doeleinden
als recruitment. Bezoekers en deelnemers aan dergelijke evenementen,
markten en festivals kunnen voorafgaand aan het event ook laten weten dat
zij niet herkenbaar op foto’s, video- en/of geluidsopnamen van het event
wensen voor te komen. Bij de verwerking van het materiaal houden wij
rekening met hun bezwaren.

8.5 Hoe worden persoonsgegevens bij ons bewaard?
Persoonsgegevens worden door Zeldzaam Mooi onder andere opgeslagen in
de volgende databases:
• MailChimp • Exact

Deze lijst met de belangrijkste databases is gebaseerd op de situatie ten tijde
van het opstellen van dit Privacy Statement en kan tussentijds wijzigen.
8.6 Met wie kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld? Persoonsgegevens
worden doorgegeven aan:
•
•
•

aan Zeldzaam Mooi gelieerde ondernemingen
Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, YouTube en
WordPress
opdrachtgevers, locaties, leveranciers of onderaannemers,
overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

8.7 Grondslag voor de verstrekking van persoonsgegevens
Wij mogen persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die
in de wet is geregeld. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie
van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor
wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.
1. Hetgebruikvandegegevensisnoodzakelijkvoordeuitvoeringvaneen
overeenkomst. Dat kan een overeenkomst zijn tussen jou en ons of om op
jouw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
2. Eristoestemmingvoorhetgebruikenvandegegevens.Wijhebbenjedan
uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
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3. Eriseenwettelijkeverplichtingomdegegevenstegebruiken,hiervankan
bijvoorbeeld sprake zijn als wij gegevens door moeten geven aan de
Belastingdienst
4. Hetgebruikvandegegevensisnoodzakelijkomvitalebelangentebeschermen.Een
vitaal belang is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is
voor iemands leven of gezondheid en wij die persoon niet om toestemming
kunnen vragen.
5. Hetgebruikvandegegevensisnoodzakelijkvoordebehartigingvan
een gerechtvaardigd belang. Dit is het geval als het gebruik noodzakelijk is om
onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. We kunnen hier geen beroep op doen
als jouw belangen zwaarder wegen. Voorbeelden van gerechtvaardigde
belangen zijn:
o Administratieve doelen (bijv. personeelsadministratie);
o IT doelen (bijv. beveiliging);
o Marketing;
o Managementinformatie;
o Product en dienstontwikkeling
Zeldzaam Mooi heeft in haar verwerkingsregister de van toepassing zijnde
grondslag(en) toegevoegd.
Zeldzaam Mooi hanteert de volgende uitingen als het verstrekken van toestemming:
•
•
•
•
•
•
•

overhandigen visitekaartje gedurende een activiteit;
verzoek tot informatie;
aanmaak van een account;
offerte aanvraag;
uitvoering van een bestelling;
aanmelden voor de nieuwsbrief
toestemming voor gebruik van gegevens per email.

8.8 Verwerking van persoonsgegevens
We sluiten met verwerkers van persoonsgegevens een
verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomsten leggen we vast in
ons verwerkingsregister.
Verwerkingsregister
In het verwerkingsregister heeft Zeldzaam Mooi opgenomen welke
persoonsgegevens we gebruiken, voor welke doelen, waar wij de gegevens
opslaan en met wie wij de gegevens eventueel delen. In het
verwerkingsregister zijn de volgende zaken opgenomen:
•
•
•
•

de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke;
de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt;
de categorieën gegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens,
betaalgegevens);
de categorieën betrokkenen (bijvoorbeeld: klanten, websitebezoekers,
werknemers);
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•
•
•
•

de categorieën ontvangers (aan wie worden de gegevens verstrekt?);
informatie over eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU;
de bewaartermijnen van de gegevens;
de manieren waarop gegevens zijn beveiligd (bijvoorbeeld: encryptie,
toegangscontrole, pseudonimisering).

8.9 Rechten van betrokkenen
Je hebt de volgende (wettelijke) rechten om:
•
•
•

je gegevens bij ons op te vragen.
je gegevens te laten veranderen als die niet kloppen.
je gegevens te laten verwijderen.
Bedenk wel dat wij je gegevens niet altijd kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld
omdat wij je gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.

• bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van je gegevens.

Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In
onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In
andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen
beoordelen.
•

•
•

je toestemming te stoppen.
Heb je ons toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken? Je mag je
toestemming altijd weer intrekken. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat
moment niet meer.
je gegevens over te dragen.
Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
het gebruik van je gegevens tijdelijk te beperken.
Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van je gegevens.

8.10 Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de
wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij
je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar
jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De
anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze producten en
diensten.
8.11 Doorgeven van persoonsgegevens buiten Nederland
Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door buiten Nederland. Mochten we
toch persoonsgegevens buiten Nederland doorgeven, zullen we dat alleen doen,
voor zover dit wettelijk is toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat verwerkers van
onze persoonsgegevens buiten de Europese Unie gevraagd wordt om zogenaamde
“Standard/Model Contractual Clauses” op te stellen.
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Daarbij vragen wij aan onze verwerkers om de persoonsgegevens die zij voor ons
verwerken, op servers te bewaren, die zijn gelegen binnen de Europese Unie.
8.12 Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Ook onze websites zijn goed beveiligd.
Naast technische bescherming is natuurlijk ook de mens een belangrijke schakel.
Daarom hebben onze werknemers een geheimhoudingsclausule in hun contract.
Daarnaast investeren we in het bewustzijn van onze medewerkers op het gebied van
informatiebeveiliging en dataprivacy.
8.13 Cookies
Zeldzaam Mooi maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die
de aanbieder van een website op de apparatuur (bijv. computer, tablet of telefoon)
van een bezoeker plaatst.
8.14 Aanpassing van Privacy Statement
Zeldzaam Mooi kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Op de Websites
kan via de hyperlink “Privacy Statement altijd de meest recente versie worden
ingezien. Indien en voor zover je persoonsgegevens aan Zeldzaam Mooi verstrekt,
adviseren wij om de inhoud van dit Privacy Statement met enige regelmaat te
controleren.
Einde algemene voorwaarden Zeldzaam Mooi 1 januari 2022
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