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1. Van Vliet Boeken is een internetboekhandel. In principe kunnen alle boeken geleverd worden. 

2. Van Vliet Boeken is administratief gevestigd aan Geelkruid 74 te Rotterdam, eigenaar is F. (Frans) van Vliet. 

3. Bij een bestelling vragen wij uw naam en adresgegevens en uw emailadres. Dit om de bestelling bij u te 

kunnen leveren en/of een email te sturen betreffende (een vraag over de) bestelling/verzending.  

4. De gevraagde gegevens worden ontvangen door de eigenaar van Van Vliet Boeken en de webmaster (M.A. 

van Vliet). De gegevens worden niet verstrekt aan anderen dan genoemde personen en zullen derhalve ook 

niet voor reclamedoeleinden gebruikt worden.  

Als de koper prijs stelt op snelle levering is het mogelijk de boeken direct via de uitgever of distributeur 

(Centraal Boekhuis) te laten verzenden, zonder tussenkomst van Van Vliet Boeken, echter wel in opdracht van 

Van Vliet Boeken. In dit geval ontvangt de derde partij (uitgever of distributeur) de adresgegevens van de 

koper. Wij verwijzen in dit geval naar het privacy-protocol van de betreffende uitgever of distributeur. 

5. Van Vliet Boeken heeft een overeenkomst met Historizon Reizen in Veenendaal. Het is mogelijk om via de 

website van Van Vliet Boeken middels een link naar de website van Historizon Reizen te gaan. Wij verwijzen 

naar het privacy-protocol van Historizon Reizen. De gegevens die Historizon Reizen aan Van Vliet Boeken 

verstrekt m.b.t. het toe te zenden titels aan deelnemers aan reizen of dagtochten wordt voor Van Vliet 

Boeken niet aan derden verstrekt.  

6. De gegevens van de koper blijven één maand door Van Vliet boeken bewaard. Dit i.v.m. eventuele 

retourzendingen of andere zaken de levering of verzending aangaande. Facturen met gegevens worden 

gearchiveerd en na accountantscontrole zeven jaar bewaard in een digitaal beveiligde omgeving. 

7. De door u opgegeven naam en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het door u 

bestelde product alsmede voor het maken en toezenden van de factuur 

8. Van Vliet Boeken beheert geen bestand met betaalgegevens (banknummers enz) van de klant. 

9. Facturen en bestelgegevens kunnen alleen door F. van Vliet van Van Vliet Boeken worden geraadpleegd en 

worden niet aan derden ter hand gesteld of verkocht.  

10. Naam en adresgegevens en emailgegevens en facturen worden op een beveiligde pc bijgehouden. 

11. Alleen F. van Vliet van Van Vliet Boeken is bevoegd om de zakelijke bankrekening (Triodos) te beheren en te 

raadplegen. 

12. Alleen de accountant – Vakkennis bv te Montfoort – is als derde partij degene die inzage heeft in 

betaalgegevens i.v.m. de jaarlijkse accountantscontrole en belastingaangifte. AVG van Vakkennis bv te 

Montfoort is hier verder verantwoordelijk voor. 

13. Naam en adresgegevens worden eenmalige gebruikt bij derde partij PostNL om pakketgegevens te printen 

voor verzending van de goederen. AVG van PostNL is hier verder verantwoordelijk voor.  

14. Naam en adresgegevens worden eenmalig gebruikt bij derde partij Centraal Boekhuis indien klant wenst / of 

Van Vliet Boeken beslist de bestelde goederen rechtstreeks door Centraal Boekhuis aan klant te zenden. AVG 

van Centraal Boekhuis is hier verder verantwoordelijk voor.  
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15. Verstrekker van gegevens heeft te allen tijde recht op inzage in het systeem inzake navolging van regel 5. 

Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden en de inzage zal zijn op een door Van Vliet Boeken 

aangegeven locatie. 

16. Klachten over naleving van bovenstaande kunnen gedeponeerd worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

17. Van Vliet Boeken maakt gebruik van Cookies om de browser te kunnen herkennen. Indien de bezoeker van de 

internetsite dit niet wenst is het mogelijk cookies te weigeren. In dit geval zal de site echter niet perfect 

functioneren. Cookies kunnen te allen tijde verwijderd worden.  

18. De website is tot stand gekomen middels een format van Jimdo. In dit geval zullen er ook cookies geplaatst 

worden door Jimdo. Door middel van deze link komt u op het privacy-protocol van Jimdo.  

 

https://nl.jimdo.com/info/privacy/

