Privacy statement en Disclaimer
Coocarooc is zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken.
Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk voorkomen in de
informatie die Coocarooc in welke vorm dan ook (bijv. mondeling, schriftelijk of elektronisch) verschaft.

Privacy Statement
Coocarooc respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Coocarooc ziet er op toe dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde
informatie (bijv. aanvraag informatie en/of bestelling en/of Coocarooc Family) heeft gegeven, worden
gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter
beschikking worden gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.. Daarnaast gebruikt
Coocarooc de gegevens om de dienstverlening aan u te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt
u dat melden aan Coocarooc. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
Coocarooc gebruikt de verzamelde gegevens om u de volgende diensten te leveren:
•
•
•
•

•

•
•

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw naam, e-mailadres, afleveradres en
betaalgegevens om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop van uw bestelling op de
hoogte te houden.
Met uw toestemming slaan wij uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw
bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website
personaliseren waardoor het winkelen bij Coocarooc voor u zo aangenaam mogelijk is.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en
over onze aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op
onze website.
Als u bij Coocarooc een bestelling plaatst bewaren wij, indien u dat wenst, uw gegevens op
een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en
adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens worden opgeslagen, zodat u
deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen (Coocarooc Family).
Als u besluit een recensie te schrijven op onze website, kunt u zelf kiezen of u uw naam of
andere persoonlijke gegevens wilt toevoegen. We zijn benieuwd naar de meningen van onze
bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen die niet aan onze
websitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze
gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de
respons op onze marketingacties te meten.
Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we van onze bezoekers
krijgen, helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Coocarooc hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. In sommge gevallen kan het echter
noodzakelijk of gewenst zijn uw persoonlijke informatie aan derden door te verstrekken. Coocarooc
doet dat in de volgende gevallen:
•
•

Om u een uitstekende service te kunnen bieden, kunnen uw persoonlijke gegevens wel ter
beschikking worden gesteld aan vestigingen van Coocarooc in andere landen. Deze zullen uw
persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten.
Met onze serviceproviders, leveranciers en strategische partners. Het kan voor Coocarooc soms
van belang zijn om bepaalde persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven die
strategisch zijn verbonden met Coocarooc of werken voor Coocarooc om u producten en
diensten aan te kunnen bieden. Deze bedrijven helpen Coocarooc bijvoorbeeld bij de
informatieverwerking, de kredietverlening, de afhandeling van bestellingen, de levering van
producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, de serviceverlening, de
beoordeling van uw interesse in onze producten en diensten of het uitvoeren van een klant- of
tevredenheidsonderzoek. Deze bedrijven zullen uw persoonlijke gegevens beschermen in
overeenstemming met ons privacybeleid. Door uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen
aan deze bedrijven, verloopt de aanschaf en levering van producten een stuk eenvoudiger en
kunnen wij u een betere service bieden. Bovendien kunt u ons op deze manier beter feedback
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•

geven over onze producten en diensten en hebt u eenvoudiger toegang tot bepaalde diensten
en aanbiedingen en materiaal op de Coocarooc website.
Soms kunnen wij door de wet of naar aanleiding van een rechtszaak worden gedwongen uw
persoonlijke gegevens vrij te geven. Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als wij van mening
zijn dat dit nodig is in het kader van het publieke belang, zoals de nationale veiligheid of
ordehandhaving.

De werknemers van Coocarooc en door Coocarooc ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via
deze cookies verzamelen, wordt door Coocarooc gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te
maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden
verstrekt. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u de mogelijkheid daarvoor in uw
internetbrowser uit te zetten.
Indien u nog vragen hebt over de Privacy Statement van Coocarooc dan kunt u contact met ons
opnemen. Wij helpen u tevens graag als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt
wijzigen. Indien wijziging van onze Privacy Statement nodig mocht blijken, dan vindt u op deze pagina
altijd de meest recente informatie.

Intellectuele eigendomsrechten en Disclaimer
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van
Coocarooc herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website
zijn het eigendom van Coocarooc. Coocarooc behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,
merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder
o.a. teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden
informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coocarooc, over te nemen, te vermenigvuldigen of
op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband
houdend met Coocarooc of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige
verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip
van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of geen inbreuk vormend.
De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke
behoeften te voldoen en u dient uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is
voordat u er gebruik van maakt.
Coocarooc noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van
welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of
gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband staat met de toegang tot of het gebruik van deze
website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.
Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Coocarooc
gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Coocarooc. Ook wordt de informatie op deze
website regelmatig bijgewerkt. Coocarooc behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder
vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, de
voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar
op deze website verwezen wordt.
Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden websites overal ter wereld, is
het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze website
toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze website. Om deze reden sluit
Coocarooc alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen
of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.
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Hoewel Coocarooc al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden,
kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is dan ook uitgesloten. U
wordt geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te
nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.
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