
PRIVACY VERKLARING 
 
De Cavakoning respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De 
Cavakoning 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 bestelling. 
 
Onze werknemers en door ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. 
 
De Cavakoning gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 
 
1. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens 
nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
 
2. Om het winkelen bij De Cavakoning zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met 
toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het 
gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren 
 
3. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over 
speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze 
website. 
 
4. Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De 
Cavakoning gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat 
om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en te verbeteren en aan te passen 
aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot 
persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij De Cavakoning  
geen cookies ontvangt. 
 
5. Gebruik van Twitter-plugins 
Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van de microblogging-dienst Twitter 
gebruikt, geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA 
(“Twitter”). De plugins zijn te herkennen aan een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een 
blauw “Twitter- vogeltje”. Lijst en opmaak van de Twitter-plugins kunnen hier worden ingezien: 
https://twitter.com/about/resources/buttons 
 
Indien u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser 
direct contact met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt door Twitter rechtstreeks 
doorgestuurd aan uw browser en wordt door uw browser gekoppeld aan de website. Door 
gebruikmaking van de plugins verkrijgt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina 
van onze website heeft bezocht, ook indien u geen profiel op Twitter heeft of op dat moment niet bij 
Twitter bent ingelogd. Deze informatie (en uw IP-adres) worden door uw browser rechtstreeks 
doorgestuurd aan een server van Twitter in de VS en worden daar opgeslagen. 
 
Indien u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter dit bezoek van onze website toevoegen aan uw 
Twitter-account. Wanneer u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de “Twitter”-
button, wordt de informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Twitter en daar 



opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Twitter-account gepubliceerd en aan uw 
contacten getoond. 
 
Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de 
gegevens door Twitter en voor uw rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om uw privacy 
te beschermen, wordt verwezen naar de informatie over de gegevensbescherming van Twitter: 
https://twitter.com/privacy 
 
Indien u niet wenst dat Twitter de gegevens die via uw bezoek aan onze website zijn verkregen, 
rechtstreeks toevoegt aan uw Twitter-account, dan dient u zich alvorens onze website te bezoeken, 
bij Twitter af te melden. U kunt het laden van de Twitter-plugins ook met behulp van Add-Ons voor 
uw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van de script-blokker “NoScript”. 
(http://noscript.net/). 
 
6.  Gebruik van Facebook-plugins 
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van het social netwerk Facebook 
gebruikt, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS 
(“Facebook”). De plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de toevoeging “social plug-in 
van Facebook” of “Facebook social plugin”. Lijst en opmaak van de Facebook plugins kunnen hier 
worden ingezien: https://developers.facebook.com/docs/plugins 
 
Indien u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser 
direct contact met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook 
rechtstreeks doorgestuurd aan uw browser en wordt door uw browser gekoppeld aan de website. 
Door gebruikmaking van de plugins verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende 
pagina van onze website heeft bezocht, ook indien u geen profiel op Facebook heeft of op dat 
moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (en uw IP-adres) worden door uw browser 
rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Facebook in de VS en worden daar opgeslagen. 
 
Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook dit bezoek van onze website toevoegen aan uw 
Facebook-account. Wanneer u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de “Like”-
button of indien u commentaar geeft, wordt de informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd aan 
een server van Facebook en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Facebook-
account gepubliceerd en aan uw contacten getoond. 
 
Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de 
gegevens door Facebook en voor uw rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om uw privacy 
te beschermen, wordt verwezen naar de informatie over de gegevensbescherming van Facebook: 
http://www.facebook.com/policy.php 
 
Indien u niet wenst dat Facebook de gegevens die via uw bezoek aan onze website zijn verkregen, 
rechtstreeks toevoegt aan uw Facebook-account, dan dient u zich alvorens onze website te 
bezoeken, bij Facebook af te melden. U kunt het laden van de Facebook-plugins ook met behulp van 
Add-Ons voor uw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van de “Facebook blokker” 
http://www.webgraph.com/resources/facebookblocker/). 
 
7. Uw rechten en contactmogelijkheden 
U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die van u zijn opgeslagen en u heeft een recht op 
eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, 
verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt ook 
wanneer u informatie over, blokkering, wissen of correctie van uw persoonsgegevens wenst of 



wanneer u eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken. Voor het contactadres zie 
impressum. 
 
11) Naam en adres van de verantwoordelijke instantie 
Robert Meyer Company h.o.d.n. de Cavakoning 
Nieuwegrachtje 8 
1011VP Amsterdam 
Tel. 020-6232418 
info@meyerenco.nl 
 
Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding voor de gehele website. 
 
Indien u nog vragen hebt over de Privacy Policy van de Cavakoning dan kunt u contact met ons 
opnemen via het contactformulier of via email: shop@decavakoning.nl 
 
In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd 
de meest recente informatie. 


