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PRIVACY STATEMENT 
 
BOOMERANG Items neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige 
manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij 
verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen 
over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden 
je aan deze aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met  
info@boomerangitems.com. 

 
CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door: 

 
NAAM     : BOOMERANG ITEMS 

VESTIGINGSADRES    : GIETERIJSTRAAT 42, 2984 AB RIDDERKERK 

TELEFOONNUMMER   : 085-2007553 

E-MAILADRES    : INFO@BOOMERANGITEMS.COM 

KVK- NUMMER    : 76609901 

VERTEGENWOORDIGD DOOR : D. SENGUL 

 

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
BOOMERANG Items heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons  
verstrekt hebt. 
Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op  
andere wijze gegaan zijn.  
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Adres en woonplaats 

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

▪ IBAN 

▪ Social Media Account 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshop-
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.  
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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.  
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  
info@boomerangitems.com dan verwijderen wij deze informatie. 
 
DOEL GEGEVENSVERWERKING 
BOOMERANG Items verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. 

▪ Het behandelen van jouw aankoop of doorverkoop. 

▪ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren. 

▪ Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 

▪ Wanneer je een shopping bag achterlaat en je maakt je bestelling niet af, dan sturen wij je 
per mail de inhoud van je shopping bag toe. Dat vinden wij handig. Je kunt je hiervoor 
desgewenst afmelden.    

▪ Om goederen en diensten bij je af te leveren. 

▪ Je onze nieuwsbrief toe te kunnen zenden. 

▪ Het plaatsen van een review via WebwinkelKeur.  

 
Reviews WebwinkelKeur 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via 
WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Webwinkel-
Keur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. 
WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In 
sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw 
review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij 
jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken  
deze gegevens alleen met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten.  
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten 
behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij 
aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met  
betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op 
de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

 
VERSTREKKING AAN DERDEN 
BOOMERANG Items verkoopt jouw gegevens niet aan derden 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. 
 
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doel-
einden die in dit Privacy Statement zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens 
bewaard worden zolang deze nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen blijven leveren.  
 



 

BI QUALITY STANDARDS    PROCEDURES PRIVACY STATEMENT 002-12-2020    Pagina 3 van 4 

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan 
wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  
 
Kortom: mochten wij de gegevens niet meer nodig hebben en als de wettelijke termijnen  
verstreken zijn, gaan we over tot vernietiging van jouw gegevens. Dit kan handmatig of  
automatisch gebeuren. 
 
HOE WIJ JOUW GEGEVENS BEVEILIGEN 
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of  
onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende maatregelen getroffen. 
 
▪ Veiligheidsmaatregelen t.a.v. de geautomatiseerde gegevensverwerking worden frequent 

gecontroleerd en indien aan de orde geactualiseerd.  
▪ Onze website is beveiligd met een SSL-verbinding. Deze verbinding zorgt ervoor dat de 

data die verstuurd wordt tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt 
versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt voor anderen.   

▪ Ons team heeft een geheimhoudingsplicht t.a.v. onze klanten en hun persoonlijke gege-
vens.  
 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons op info@boomerangitems.com. 
 
COOKIES  
In onze webshop zijn wij verplicht de bezoeker te informeren over cookies en om toestem-
ming te vragen voor het gebruik hiervan. 
Cookies zijn eenvoudige tekstbestandjes die bij het bezoek van een website op de harde schijf 
van jouw computer worden opgeslagen. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.  
Ze onthouden alleen voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.  
Cookies kunnen nooit gebruikt worden om jouw privégegevens van je computer uit te lezen of 
wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze jouw computer niet besmetten met een 
virus en zijn dus volkomen veilig. 
 
Wij gebruiken cookies om onze webshop gebruiksvriendelijk te maken. Daarnaast gebruiken 
wij ook cookies om onze statistieken bij te houden. Met deze anonieme informatie kunnen we 
onze online-dienstverlening blijvend verbeteren. Hier profiteren jij en andere bezoekers  
natuurlijk van. Ook gebruiken wij cookies van derden die het mogelijk maken dat je informatie 
kunt delen via social media. 
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen  
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 
 
JOUW RECHTEN 
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na 
ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 4 weken een overzicht van de persoonsgege-
vens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken deze gegevens aan te passen, aan 
te vullen, te verwijderen of af te schermen. 
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Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of je kunt bezwaar  
aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere  
persoonlijke omstandigheden. 
 
Vragen over dit Privacy Statement of een verzoek over de verwerking van jouw persoons-
gegevens kun je sturen naar: 
 
BOOMERANG ITEMS 
INFO@BOOMERANGITEMS.COM 
 
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan 
ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te 
dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor con-
tact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT 
Dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast. Een actuele versie wordt altijd op de 
webshop gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om dit Statement geregeld te raadplegen, 
zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.  
 
Dit Privacy Statement is vastgesteld d.d. september 2020 

mailto:INFO@BOOMERANGITEMS.COM

