
 
 

 

Privacy 
Uw adresgegevens worden in een verwerking opgenomen, nodig voor elke 

bestelling en zodat wij u op de hoogte kunnen houden van toekomstige 

aanbiedingen van PETER HAHN, houder van het bestand.  

Opgeslagen adresgegevens gebruiken wij zowel voor eigen als voor andere 

marketingdoeleinden. Met dit doel verstrekken wij deze gegevens ook aan 

derden. U heeft het recht om deze gegevens in te kijken en ze aan te passen.  

Wet verwerking persoonsgegevens 08/12/92. Tenzij u hier bezwaar tegen maakt, 

kunnen ze worden doorgegeven aan contractueel met PETER HAHN verbonden 

organisaties.We hebben veiligheidsregels ontwikkeld die zijn afgestemd op onze 

technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat verzamelde 

persoonlijke gegevens worden vernietigd, zoekraken of worden vervalst, 

gewijzigd, bekeken zonder toestemming, ongewenst verzonden aan derden of 

op andere ongeoorloofde wijze behandeld. We kunnen in geen enkel geval 

verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die het 

gevolg is van onjuiste of ongeoorloofde verwerking van de persoonlijke gegevens 

door derden. Als een overtreding plaatsvindt nadat wij niet hebben voldaan aan 

onze verantwoordelijkheden volgens onze veiligheidsvoorwaarden, zullen we 

daarvoor de verantwoordelijkheid op ons nemen en zullen we eventuele 

aangetoonde schade vergoeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COOKIES 
Wij willen graag dat u op onze website op een plezierige manier kunt vinden wat 

u zoekt. Daarom heeft de website een overzichtelijke structuur en geven wij u 

tips over actuele producten en aanbiedingen die u persoonlijk zouden kunnen 

interesseren. Om u beter van dienst te kunnen zijn, maken wij op onze website 

onder meer gebruik van zogenaamde cookies. 

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van 

Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies': 

tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk 

maken het gebruik van de website te analyseren door middel van uw gegevens. 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website 

wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar 

opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-

adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van 

de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort.  

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van 

Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de 

beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw 

gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten 

samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet 

samenhangende diensten te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics 

door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van 

Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te 

stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet 

alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het 

verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website 

gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking 

van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link 

beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te 

installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

 

 

 

 

 

http://www.peterhahn.be/cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


 
 

 

ADCLEAR CAMPAIGN-TRACKING 
Wij maken gebruik van de diensten van AdClear GmbH ('AdClear') voor het 

verzamelen van statistische gegevens ten behoeve van campaign-tracking. Met 

behulp van deze gegegevens kunnen we onze klanten in de toekomst 

geoptimaliseerde aanbiedingen doen. Bij campaign-tracking wordt gebruik 

gemaakt van zogenaamde ’cookies’ (tekstbestandjes die worden opgeslagen op 

uw computer). Deze gegevens worden anoniem geregistreerd. 

Persoonsgegevens zullen niet worden verzonden naar AdClear.  

AdClear GmbH is door TÜV Saarland gecertificeerd in gegevensbescherming bij 

trackingsystemen. 

 

Bezwaar tegen dataopslag 

 

Volgens §15 van de huidige versie van de TMG heeft u het recht bezwaar te 

maken tegen de dataopslag van uw (anonieme) gegevens bij toekomstige 

bezoeken aan onze website. 

 

U kunt uzelf onzichtbaar maken voor AdClear campaign-tracking.  

Hiervoor is op www.peterhahn.be een cookie ingesteld met de naam 

’adclearoptout’. Uw bezwaar geldt zolang u dit cookie bewaart. 

 

Het cookie is ingesteld voor de genoemde website en geldt per browser en per 

computer. Wanneer u de website vanaf meerdere apparaten en browsers 

bezoekt, dient u voor elk afzonderlijk apparaat en elke browser apart bezwaar te 

maken tegen dataopslag. 

 

AdClear campaign-tracking Optout 

 

http://www.peterhahn.be/
http://cj.peterhahn.be/acv/A2570320/?setOptoutCookie

