
 

 

 

 

 

Cookie en Privacy verklaring van ’t Kaasmeisje Oudewater en Montfoort 

In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, 
wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke 
doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we 
doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt 
en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is 
van toepassing als je onze website (www.hetkaasmeisje.nl) bezoekt, een mail 
aan ons stuurt, een bestelling plaatst of een 
overeenkomst sluit. 

’t kaasmeisje 
Leeuweringerstraat 28,  
3421 AC OUDEWATER 

En  

Blokland 95 
3417 MR  MONTFOORT 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

Allereerst ’t Kaasmeisje doet niets geks met je gegevens en zal ze al helemaal 
niet verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  
Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u 
niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’.  

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen 
uit de AVG.  

Voor de (werking van de) website wordt echter wel gebruik gemaakt van 
een aantal diensten en plug ins van derden. De informatie hieronder gaat 
daarom vooral over de diensten waar ’t Kaasmeisje gebruik van maakt en 
wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.   



Cookies  

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies 
gebruikt. In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke 
cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.  
Wat zijn cookies?  
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd 
en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. 
De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website 
teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.  

Google Analytics  
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, 
zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij 
Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google 
geplaatst.  
De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De 
informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet 
persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden 
delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen 
toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten.  
Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op 
Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US 
Privacy Shield principes.  

Links Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op 
een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn 
dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij 
hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.   

Social Media buttons  
We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze 
website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. 
De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de 
EU-US Privacy Shield.  

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de 
privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te 
weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Facebook, Twitter, 
Instagram LinkedIn misschien in de toekomst YouTube, Nieuwsbrief Deze 
informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven. Alleen 
nieuwsbrieven en e-mails over blogs worden verstuurd vanaf de servers waar 
ook de website op staat. Deze staan in Nederland. 



Uitschakelen en verwijderen  
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Gebruik eventueel de help-functie van uw 
browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Daarnaast kun je ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser 
verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld Ghostery gebruiken daarvoor. 
	
Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en 
waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. 
 
Privacy Algemeen  
‘t Kaasmeisje verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je 
deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem 
bezoeken.  
 
Verzamelde informatie persoonsgegevens  
‘t kaasmeisje gebruikt Google analytics om onder meer te zien hoe bezoekers 
op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of 
andere persoonsgegevens. Neem je met ons contact op zullen we de door 
jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit 
doen wij ook wanneer jij je zou inschrijven voor een nieuwsbrief, mogelijk in de 
toekomst. Vraag je een offerte aan of wordt je klant van ‘t Kaasmeisje 
worden je naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal 
het evt, het KvK nummer gecontroleerd worden.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 
over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder 
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over 
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen 
nemen (telefonisch, mail, post), zoals het beantwoorden van vragen of 
toezenden van documenten, bestellingen en of facturen. Je ontvangt alleen 
de nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij 
je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit onze database 
verwijderd.  
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, 
behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten 
van derden afnemen. 't kaasmeisje verwerkt ook persoonsgegevens als wij 
hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 



belastingaangifte. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten 
gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
't kaasmeisje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij 
hanteren een standaard de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor 
persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende 
gevallen contact met je op te nemen, contracten en correspondentie mbt 
afspraken te kunnen inzien. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te 
vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de 
geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies 
door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google 
Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Mocht je 
hier toch vragen over hebben, neem dan alstublieft via email contact met 
ons op. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen 
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak 
in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op jouw verzoek .  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Veiligheid 
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden 
het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht 
komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke 
technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens 
veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij 
beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor 
elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, 
automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.   



 
't kaasmeisje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Met onder andere: 
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde 

internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het 
hangslotje in de adresbalk.   

• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om 
te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen 
bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te 
bemachtigen. 

• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten 
van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan 
gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale 
handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. 
Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-
adres.   

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
kaasmeisje@kpnmail.nl. 't kaasmeisje wil je er tevens op wijzen dat je de 
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Wijzigingen Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, 
bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen 
de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de 
wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook 
direct met jou communiceren.   

Contactgegevens: 

’t Kaasmeisje 
Bianca Vlooswijk (houd zich bezig met de Privacy wetgeving en AVG) 
Leeuweringerstraat 28  
3421 AC OUDEWATER 
 
mail: kaasmeisje@kpnmail.nl 
Telefoon: 0624566448 

www.hetkaasmeisje.nl  


