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Website, privacy beleid en disclaimer 
Zie ook onze leveringsvoorwaarden. 
 
Website 
Titel van de site: Van den Dool tuinmaterialen 
Internetadres: www.vandendool.nl of steenstore.nl 
© Copyright: Vanaf 2001 Van den Dool tuinmaterialen 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze site dan horen wij dat graag van u. 
 
Privacy beleid 
Van den Dool tuinmaterialen respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de 
informatieaanvragen en bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zullen uw gegevens uitsluitend 
gebruiken met uw toestemming. Van den Dool tuinmaterialen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden 
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw 
informatieaanvraag of bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Dit Privacy beleid is alleen van toepassing op Van den Dool 
tuinmaterialen en niet voor bedrijven die naar ons (via hun site) verwijzen, noch op bedrijven waar wij (via onze 
site) naar verwijzen. 
  
Van den Dool tuinmaterialen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

• Als u een informatieaanvraag doet of een bestelling plaatst, hebben we uw naam, adresgegevens en/of 
betaalgegevens nodig om u de informatie te (laten) verstrekken of uw bestelling uit te (laten) voeren en 
u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.  

• Wij gebruiken uw (e-mail)gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van ons bedrijf. Als u hier 
niet langer prijs op stelt, kunt u ons dit kenbaar maken. 

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van de bezoekers helpen ons om 
onze site en onze bedrijfsvoering verder te ontwikkelen en te verbeteren.  

   
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Van den Dool 
tuinmaterialen gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van haar site en deze te 
verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het 
bezoek van onze site geen cookies ontvangt. 
  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons Privacy beleid dan horen wij dat graag van u. Wij helpen u 
graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van ons 
Privacy beleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 
 
Disclaimer 
De diverse logo’s, merken, merknamen, foto’s en teksten op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke 
eigenaars. Het gebruik ervan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende eigenaar. Als 
u denkt copyright te hebben op enig deel van deze site dan horen wij dat graag van u. 
 
De informatie op deze site is met de meeste zorg samengesteld, Van den Dool tuinmaterialen is echter niet 
aansprakelijk voor mogelijk voorkomende fouten en het niet kunnen raadplegen, het gebruiken of eventueel 
verkeerd gebruiken van de informatie op deze site. Voor informatie op andere sites waar naar op deze site wordt 
verwezen, of van andere sites die naar deze site verwijzen is Van den Dool tuinmaterialen evenmin aansprakelijk.  
 
Het zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen van de informatie op deze site, het beëindigen van de publicatie 
van deze site of het niet kunnen raadplegen van de informatie op deze site voorbehouden.  
 
De gebruiker van deze site is verplicht Van den Dool tuinmaterialen, diens personeel en handelspartners te 
vrijwaren van alle claims van derden die betrekking hebben op deze site, de informatie op deze site en het 
gebruiken of eventueel verkeerd gebruiken van de informatie op deze site. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze disclaimer dan horen wij dat graag van u. 


