
Disclaimer, privacy en cookies 

Disclaimer 

Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren 

en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de 

inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij bieden de inhoud van deze website aan in 

de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de 

deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij zijn niet 

aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit 

uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de 

onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Dit geldt ook voor inhoud 

op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt 

verwezen. 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken 

inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde 

content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk 

aan ons te worden verzocht. 

U zal de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van 

gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief 

de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld 

ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op 

welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. 

Privacybeleid 

De privacy van de bezoekers op telemetrieshop.nl is zeer belangrijk voor ons. Wij 

realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u 

belangrijk is. Hieronder geven we aan welke informatie wij verzamelen en waar 

wij dit voor gebruiken. 

  



Log files 

Zoals de meeste websites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat 

uw IP adres, uw browser gegevens (bijvoorbeeld Internet Explorer), uw internet 

provider, het tijdstip van uw bezoek en welke pagina’s uw bezocht heeft. Uw 

naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer worden niet verzameld, behalve 

als u deze informatie zelf aan ons kenbaar maakt. 

Website Analytics 

Deze website maakt gebruik van statistieken programma’s zoals Google 

Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 

Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw 

computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers 

de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over gebruik van 

de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, 

rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en 

andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 

internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien 

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere 

gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren 

door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen er 

echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website 

kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming 

voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de 

doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

  



Nieuwsbrief 

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor 

benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw 

toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, onze e-mailnieuwsbrief te 

sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht 

te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die 

hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw 

emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw 

gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, 

wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring 

Cookies uitzetten 

U kunt er voor kiezen deze cookies uit te zetten in uw eigen browser of 

bijvoorbeeld via een firewall. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site 

en vooral op de interactie met een website. 

AVG 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 

• Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw 

persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze 

informatie daarin is beschreven; 

• Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door 

ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; 

• Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van 

uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking 

– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 

– een wettelijke verplichting na te komen; 

– om redenen van algemeen belang, of 

– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van 

rechtsvorderingen is vereist; 

• Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw 

persoonsgegevens te vragen, voor zover 



– u de juistheid van de gegevens ontkent; 

– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 

– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om 

rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 

– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 

AVG; 

• Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u 

ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en 

machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere 

verantwoordelijke te vragen; 

• Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de 

toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of 

van ons hoofdkantoor.” 

Heeft u hulp nodig of vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen SmartConnext BV op 

mailadres info@telemetrieshop.nl / info@smartconnext.nl of telefonisch via 

+31(0)187-820998. Wij staan u graag te woord en helpen u graag. 
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