
Privacy Beleid  

 

Slim Auto Importeren [De afnemer] heeft zich verbonden aan de naleving van de wetgeving betreffende de 

bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt omschreven hoe wij persoonsgegevens met 
betrekking tot onze klanten en potentiële klanten (u) gebruiken, die wij verzamelen aan de hand van uw gebruik 
van onze website [www.slimautoimporteren.nl] (de Site) en andere marketingkanalen. Er wordt hierin niet 

behandeld hoe we uw persoonsgegevens gebruiken voor het leveren van onze diensten aan u. 

Indien de Site link bevat naar websites van derden en u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan 
rekening mee dat deze websites van derden een eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid 
of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Controleer dit beleid voordat u uw persoonsgegevens aan dergelijke websites van derden verstrekt. 

Met dit Privacy beleid wordt beoogd onze privacypraktijken uit te leggen en in dit beleid worden de volgende 
onderdelen behandeld: 

1. persoonsgegevens die wij over u mogen bewaren of verzamelen 

2. Hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken 

3. Aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen vrijgeven 

4. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen 

5. Contact met ons opnemen en uw rechten van toegang tot en het bijwerken van uw persoonsgegevens 

6. Ons Cookiebeleid 

7. Op welke wijze dit Privacy beleid en het Cookiebeleid worden gewijzigd 

 

1. Informatie die wij over u verzamelen 

1.1 Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken: 

(a) Informatie die u verstrekt bij het invullen van formulieren of uploadt op de Site. 

(b) Als u contact met ons opneemt, of wij met u, kunnen wij een bestand bewaren met gegevens over die 
correspondentie of over elke andere conversatie die wij met u hebben. Gesprekken kunnen worden 
opgenomen. 

(c) Wij kunnen u ook verzoeken om vragenlijsten in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. U 
hoeft hier echter niet op te reageren. 

(d) Wij gebruiken advertentiediensten die aan ons worden geleverd door ReachLocal Netherlands B.V., 
waarbij ReachLocal als onze bewerker van gegevens bepaalde informatie verzamelt en gebruikt, zoals te 
vinden via de volgende link over onze interacties met u. ReachLocal stelt deze informatie aan ons 
beschikbaar voor gebruik in overeenstemming met dit Privacy beleid. 

(e) Details van uw bezoek aan de Site en informatie worden verzameld via cookies en andere 
trackingtechnologieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw IP-adres en domeinnaam, uw 
browserversie en besturingssysteem, verkeersgegevens, locatiegegevens, internetlogs, overige 
communicatiegegevens en de bronnen die u opent in overeenstemming met ons Cookiebeleid. Hoewel 
deze informatie over het algemeen niet tot identificatie leidt, behandelen wij deze informatie 
desalniettemin volgens dezelfde beveiligingsmaatregelen als persoonsgegevens indien deze informatie 
gebruikt kan worden om u te identificeren. 

(f) Informatie van derden zoals uiteengezet in paragraaf 3 hieronder. 

1.2 Wij verzamelen niet bewust (persoons) gegevens met betrekking tot personen die jonger zijn dan 16 jaar. 

https://www.reachlocal.com/nl/nl/legal/reachlocal-marketing-practices


2. Gebruik van uw persoonsgegevens 

2.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken: 

(a) om te bepalen of wij al dan niet een voorgestelde transactie met u aangaan en onder bepaalde 
omstandigheden kunnen wij dergelijke gegevens delen met externe  organen ter bestrijding van fraude of 
overheidsdiensten die toezien op naleving van de wet, met als doel de opsporing en voorkoming van 
fraude en misdaad (zoals verder omschreven in paragraaf 3 hieronder); 

(b) om door u aan ons verschuldigde betalingen te vorderen en indien noodzakelijk af te dwingen door 
incassobureaus in te schakelen of andere juridische stappen te ondernemen (met inbegrip van het 
aanhangig maken en het ten uitvoer leggen van rechtszaken); 

(c) om deze persoonsgegevens te analyseren zodat wij onze diensten beter kunnen begrijpen en verbeteren; 

(d) om gesprekken en transacties te monitoren, de kwaliteit van onze dienstverlening en de naleving van 
procedures te garanderen en om fraude tegen te gaan; 

(e) om u op de hoogte te brengen van wijzigingen van onze diensten en producten; en/of 

(f) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website voor u en uw apparaten op de meest effectieve wijze 
wordt gepresenteerd. 

2.2 Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor de marketing van onze eigen producten en diensten en die van 
geselecteerde derden aan u via post, e-mail, sms, telefoon en fax en, waar wettelijk vereist, vragen wij u om 
uw toestemming op het moment dat wij uw gegevens verzamelen voor het uitvoeren van een of meer van 
deze typen marketing. 

2.3 Wij zorgen voor een afmeldmogelijkheid van verdere communicatie in elke vorm van elektronische   
marketingcommunicatie die wij aan u versturen, of u kunt zich afmelden door contact met ons op te nemen, 
zoals omschreven in paragraaf 5.4 hieronder. 

3. Bekendmaking aan derden 

3.1 Wij kunnen geselecteerde derden en vertegenwoordigers ook toestemming geven om uw persoonsgegevens 
te gebruiken, uitsluitend voor de doelen beschreven in paragraaf 2 hierboven en mits zij zijn verplicht zijn tot 
verwerking van dergelijke informatie in overeenstemming met dezelfde beveiligingsmaatregelen die wij 
toepassen. Specifieke voorbeelden hiervan zijn te vinden in de paragrafen 3.2 tot 3.6 hieronder. Al deze 
bekendmakingen worden uitsluitend gedaan in overeenstemming met toepasselijke wetten. 

3.2 Indien onjuiste of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt en/of fraude wordt vastgesteld of vermoed, 
kunnen de gegevens worden doorgestuurd naar organen ter bestrijding van fraude en bevoegde overheids-, 
ordehandhavings-, of andere toezichthoudende instanties en deze gegevens kunnen door ons of door hen 
worden geregistreerd. 

3.3 Wij en andere organisaties krijgen ook toegang tot deze informatie en mogen hiervan gebruik maken om    
fraude en andere misdaden te voorkomen, bijvoorbeeld bij: 

a. het beoordelen van productaanvragen (zoals beschreven in paragraaf 2 hierboven); 

b. het vorderen van verschuldigde betalingen (zoals beschreven in paragraaf 2 hierboven); en 

c. controle van de inhoud van sollicitaties en werknemersgegevens. 

3.4 Wij kunnen de namen en adressen verstrekken van de instanties die wij gebruiken ter bestrijding van fraude 
indien u een kopie wilt van de informatie die deze instanties over u bezitten. Neem in dat geval contact met 
ons op via het onderstaande adres. Deze instanties kunnen eventueel kosten in rekening brengen.  

3.5 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, de rechterlijke macht en/of bevoegde 
overheids-, ordehandhavings- of andere toezichthoudende instanties waar dan ook ter wereld, in verband met 
vragen, procedures of onderzoeken door deze partijen of om de Afnemer in staat te stellen zijn wettelijke 
verplichtingen na te komen of ten behoeve van overleg met toezichthoudende instanties. 



3.6 In het geval dat de Afnemer (of een onderdeel daarvan) (i) in onderhandeling is over de verkoop van zijn 
onderneming of (ii) een reorganisatie ondergaat of wordt verkocht aan een derde partij, gaat u ermee akkoord 
dat al uw persoonsgegevens die [de Afnemer] in bezit heeft, kan worden bekendgemaakt aan een dergelijke 
partij (of zijn adviseurs) als onderdeel van het due diligence-onderzoek. Daarnaast kan deze 
persoonsgegevens worden overgedragen aan de gereorganiseerde entiteit of partij en kan deze 
persoonsgegevens worden gebruikt voor de oorspronkelijke doeleinden of met het doel een voorgestelde 
verkoop of reorganisatie te analyseren. 

 

4. Overdracht, opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens 

4.1    Geen enkele gegevensoverdracht via het internet is gegarandeerd beveiligd tegen inbreuken. Wij 
onderhouden echter vanuit een commercieel perspectief redelijke fysieke, elektronische en procedurele 
beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met toepasselijke 
wettelijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens. 

4.1 Uw persoonsgegevens kan worden ingezien door personeel of leveranciers in, overgedragen worden naar 
en/of opgeslagen worden in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar mogelijk 
minder strenge wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens geldt dan in de EER. Ongeacht de 
locatie en of het persoonsgegevens van een werknemer of contractpartij betreft, passen wij dezelfde 
beveiligingsmaatregelen toe die wij toepassen binnen de EER. 

4.2 Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden 
waarvoor zij is verzameld of verwerkt Bepaalde correspondentie en details kunnen worden bewaard tot het 
moment waarop eventuele vorderingen ten aanzien van de levering van diensten zijn verjaard of indien dit nog 
is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplichten die gelden voor dergelijke gegevens. Gegevens kunnen 
ook worden bewaard of opgenomen in analyses die door ons worden uitgevoerd in verband met onze 
onderneming. 

5 Uw rechten en contact met ons  

5.1 Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u het recht 
hebben om te verzoeken om bepaalde persoonsgegevens die over u wordt bewaard, in te zien. Wij voldoen 
aan onze verplichtingen door u toegang te geven tot uw persoonsgegevens en onnauwkeurigheden te 
corrigeren waarvan wij op de hoogte zijn gebracht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 
de bescherming van persoonsgegevens. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen er kosten verbonden zijn 
aan het uitvoeren van uw verzoek om zo een gedeelte van de kosten te dekken die wij in dit verband moeten 
maken. 

5.2 Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat zijn . Om 
ons hierbij te helpen, dient u ons van wijzigingen in de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te 
informeren. U kunt uw gegevens bijwerken door contact met ons op te nemen zoals omschreven in paragraaf 
5.4 hieronder. 

Contact met ons opnemen 

5.3 We zijn de verantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens die door ons op grond van dit Privacy 
beleid wordt verwerkt. 

5.4 U kunt via het volgende adres contact met ons opnemen in verband met uw rechten of overige vragen die u 
heeft met betrekking tot dit Privacy beleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens: 

E-mail:  info@slimautoimporteren.nl 
 

Post:  Neptunusstraat 10, 5241 JS Rosmalen 
 

6 Cookiebeleid 

6.1 Door onze Site [http://www.slimautoimporteren.nl] te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik 
van cookies in overeenstemming met dit Cookiebeleid. U hebt in dit verband bij uw eerste bezoek aan 
deze Site een pop-up te zien gekregen; hoewel deze pop-up gewoonlijk niet op daaropvolgende 



bezoeken verschijnt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, bijv. door onderstaande 
instructies te volgen. 

Cookies uitschakelen 

6.2 Als u het niet eens bent met het gebruik van deze cookies kunt u ze uitschakelen door de instructies 
voor uw browser hier te volgen of door gebruik te maken van de onderstaande automatische 
hulpmiddelen om cookies uit te schakelen. Houd er rekening mee dat sommige functies het niet goed 
doen wanneer cookies zijn uitgeschakeld. 

6.3 Indien de organisatie die de cookies plaatst een automatisch hulpmiddel biedt om cookies uit te 
schakelen, vermelden wij de naam van die organisatie, de categorie cookies waar deze organisatie 
gebruik van maakt en een link naar het automatische hulpmiddel om cookies uit te schakelen. In alle 
andere gevallen vermelden we de namen van de cookies zelf en hun bron op de datum van dit 
Cookiebeleid, zodat u deze eenvoudig ku herkennen en uitschakelen via uw browserinstellingen. 

6.4 Na uw eerste bezoek aan deze Site kunnen wij de cookies die wij gebruiken wijzigen. Met behulp van 
dit Cookiebeleid kunt u altijd op de hoogte zijn wie er cookies plaatst, voor welk doel dit gebeurt en u 
hoe u de cookies kunt uitschakelen. Het is daarom aan te raden om dit beleid regelmatig te 
controleren. 

Wat zijn cookies? 

6.5 Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten. Deze bestanden worden 
naar uw apparaat gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens 
teruggestuurd naar het oorspronkelijke internetdomein bij volgende bezoeken aan dat domein. De 
meeste internetpagina's bevatten elementen van verschillende internetdomeinen, dus wanneer u 
[http://www.slimautoimporteren.nl] bezoekt, kan uw browser cookies ontvangen van verschillende 
bronnen. 

6.6 Cookies zijn nuttig, omdat de website hierdoor het apparaat van de gebruiker kan herkennen. Dankzij 
cookies kunt u efficiënt van pagina naar pagina browsen, voorkeuren onthouden en hierdoor wordt 
over het algemeen de ervaring van de gebruiker verbeterd. Cookies kunnen ook worden gebruikt om 
advertenties aan uw interesses aan te passen door bij te houden welke websites u bezoekt. 

6.7 Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, permanente cookies 
blijven op uw apparaat wanneer u uw browser hebt gesloten (bijvoorbeeld om uw 
gebruikersvoorkeuren te onthouden voor wanneer u de website opnieuw bezoekt). 

Welk type cookies gebruikt de Afnemer? 

6.8 We beschrijven hieronder de categorieën cookies die [de Afnemer] en zijn contractpartijen gebruiken. 

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn essentieel om op de website te kunnen navigeren en de functies te kunnen gebruiken. 
Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u vraagt (zoals navigeren tussen pagina's) niet worden 
geboden. 

[slimautoimporteren.nl] (volledige en mobiele versies) gebruikt op het moment de volgende strikt 
noodzakelijke cookies: 

 

 

 

http://allaboutcookies.org/ge


Prestatiecookies 

Wij maken gebruik van cookies om te analyseren op welke wijze onze bezoekers onze Site gebruiken en voor 
het meten van de prestaties van de website. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige website bieden door ons 
aanbod snel aan te passen en snel problemen te herkennen en op te lossen. Wij kunnen prestatiecookies 
bijvoorbeeld gebruiken om bij te houden welke pagina's het populairst zijn, welke methode van linken tussen 
pagina's het effectiefst zijn en om te bepalen waarom sommige pagina's foutmeldingen krijgen. Wij kunnen 
deze cookies ook gebruiken om artikelen of diensten op de site te markeren waarvan wij denken dat die voor 
u interessant zijn op basis van uw gebruik van de website. De door middel van deze cookies verzamelde 
informatie wordt noch door ons, noch door onze contractpartijen aan uw persoonsgegevens gekoppeld. 

Afnemergroep.com (volledige en mobiele versies) gebruikt op het moment de volgende analytische cookies 
van Google Analytics: 

Naam cookie Bron Doel Overige informatie 

Naam cookie Bron Doel Overige informatie 

ASP.NET_SessionId Afnemer Deze sessiecookie 
implementeert een 
technologie van Microsoft 
die essentieel is voor de 
werking van onze 
websites. Het wijst een 
identificatienummer toe 
aan elke bezoeker, zodat 
deze de website correct 
kunnen gebruiken. 

Sessie cookie 

dm_timezone_offset 
dm_last_page_view 
dm_this_page_view 
dm_last_visit 
dm_total_visits 

Duda Deze sessiecookie 
implementeert een 
technologie van Duda die 
essentieel is voor de 
werking van onze 
websites. Het wijst een 
identificatienummer toe 
aan elke bezoeker, zodat 
deze de website correct 
kunnen gebruiken. 

Sessie cookie 



Naam cookie Bron Doel Overige informatie 

-utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 
__utmt 
__utmt_b 
__utmt_c 
__utmv 

Google 
Analytics 

Deze cookies worden 
gebruikt om informatie te 
verzamelen over hoe 
bezoekers onze site 
gebruiken. Wij gebruiken 
de informatie om 
rapporten op te stellen 
en om onze site te 
verbeteren. De cookies 
verzamelen informatie in 
een anoniem formulier, 
waaronder informatie 
over het aantal 
bezoekers van de 
website, waarvandaan 
bezoekers bij de website 
terechtkomen en de 
pagina's die zij hebben 
bezocht. 

Klik hier voor het privacy beleid van 
Google in verband met Google Analytics 
http://www.google.com/analytics/learn/priv
acy.html 

U kunt tracking door Google Analytics 
uitschakelen via 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=nl-NL. 

Permanente cookies. 

_sp_id.5dae 
_sp_ses.5dae 

SnowPlow Deze cookies worden 
gebruikt om informatie te 
verzamelen over hoe 
bezoekers onze site 
gebruiken. Wij gebruiken 
de informatie om 
rapporten op te stellen 
en om onze site te 
verbeteren. De cookies 
verzamelen informatie in 
een anoniem formulier, 
waaronder informatie 
over het aantal 
bezoekers van de 
website, waarvandaan 
bezoekers bij de website 
terechtkomen en de 
pagina's die zij hebben 
bezocht. 

_sp_id.5dae wordt gebruikt om de 
bezoeker een unieke ID te geven 
wanneer de site word bezocht. Dit wordt 
gebruikt om de bezoeker te volgen tijdens 
toekomstige bezoeken aan de site. Op 
deze manier kan Duda onderscheid 
maken tussen bezoekers die de site voor 
het eerst bezoeken, en terugkerende 
bezoekers. 

 

_sp_ses.5dae is de waarde welke aan de 
bezoeker wordt gekoppeld tijdens het 
eerste bezoek aan de site, voor deze 
sessie. Hierdoor kan Duda bepalen of het 
bezoek nog steeds telt als hetzelfde 
bezoek, of als een terugkerend bezoek 
aan de site (bijvoorbeeld: nadat de sessie 
is verlopen). 

 

Advertentiecookies 

Advertentiecookies (of targeting cookies) verzamelen informatie over uw browsegedrag en worden gebruikt 
om advertenties relevanter voor u te maken door deze aan te passen aan uw interesses. Ze worden ook 
gebruikt door diensten die worden geleverd door derden, zoals ‘Vind-ik-leuk’-iconen of ‘Delen’-iconen Derden 
bieden deze diensten in ruil voor de bevestiging dat u een bepaalde website hebt bezocht. Als u bijvoorbeeld 
‘Delen’ iconengebruikt van Facebook, LinkedIn of Twitter, dan komt u op een pagina van één van deze 
bedrijven. Deze pagina’s kunnen cookies achterlaten (inclusief targeting cookies). Deze cookies en pagina’s 
vallen onder respectievelijk het cookiebeleid van Facebook, LinkedIn of Twitter. 

Naast de cookies die worden ingesteld door derden als Facebook, LinkedIn of Twitter wanneer u hun op onze 
site geïntegreerde functionaliteit gebruikt, worden ook de volgende advertentiecookies gebruikt. 

Wij gebruiken de advertentiediensten die aan ons worden geleverd door ReachLocal Netherlands B.V. 
waardoor ReachLocal als onze bewerker namens ons cookies plaatst en leest om deze diensten aan ons te 
kunnen leveren - de cookies, informatie die via de cookies wordt verzameld en instructies voor het 
uitschakelen van of afwijzen van cookies staan hier. 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://www.reachlocal.com/nl/nl/legal/terms-and-conditions/cookiebeleid-advertentiediensten-voor-eu-producten-en-diensten


Cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden 

6.9 Houd er rekening mee dat dit Cookiebeleid niet van toepassing is op, en dat wij niet verantwoordelijk 

zijn voor, de privacy praktijken van websites van derden die aan deze Site kunnen zijn gekoppeld. 

Wijzigingen 

6.10 Wij kunnen de inhoud van onze Site of diensten zonder kennisgeving wijzigen en dientengevolge 

kunnen de voorwaarden van ons Privacy beleid en/of Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij 

adviseren u het Privacy beleid en Cookiebeleid regelmatig te controleren op wijzigingen zodat u op de 

hoogte blijft van hoe wij persoonsgegevens gebruiken 

7 Wijzigingen van ons Privacy beleid en/of Cookiebeleid 

7.1 Wij kunnen de inhoud van onze Site of diensten zonder kennisgeving wijzigen en dientengevolge kunnen      
de voorwaarden van ons Privacy beleid en/of Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u het 
Privacy beleid en Cookiebeleid regelmatig te controleren op wijzigingen zodat u op de hoogte blijft van hoe wij 
persoonsgegevens gebruiken. 

 

 


