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Privacyverklaring Go Steel meubels  
Deze verklaring geeft informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van 
onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Door gebruik te maken van onze 
diensten gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Go Steel Meubels/Goossens Outlet (onder van Goossens Techniek) 
Het Noord 14 
8307 AA te Ens 
Site: gosteelmeubels.nl 
E-mail: meubels@goossenstechniek.nl  
Tel: 0657763206 
KVK-nummer: 53790197 
 
Onze dienstverlening 
Wij vragen de volgende persoonsgegevens op voor het verwerken van bestelling: 

• Uw naam; 
• Uw adres; 
• Uw woonplaats; 
• Uw e-mailadres;  
• Uw telefoonnummer. 

Wij garanderen u dat uw persoonsgegevens niet beschikbaar worden gesteld aan een derde partij. 
Enkel deze informatie gebruiken wij om een volledige bestelling af te ronden of af te leveren. 
Daarnaast gebruiken wij deze informatie, indien nodig, om te contacteren. 

 
Minderjaren 
Onze website is toegankelijk voor iedereen. Wanneer iemand jonger dan achttien (18) jaar is, hebben 
wij toestemming nodig van een ouder en/of voogd. 
 
Gegevens bewaren 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggend dat wij de gegevens bewaren 
zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er 
gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit ons verplicht. Wij zijn verplicht zeven (7) 
jaar gegevens te bewaren voor de Belastingdienst. 
 
Verstrekking aan derden 
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de 
levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van 
een derde partij: Packs. Via Packs worden de pakketten verzonden. Wij gebruiken een derde partij 
genaamd Mollie Payments (Mollie). Mollie gebruiken wij voor de afhandeling van iDeal betalingen in 
onze website. Daarnaast maken wij ook gebruik van PostNL. Wij maken gebruik van PostNL voor de 
bestellingen die door de brievenbus worden verstuurd.  
Als je op de hoogte wilt blijven van alle nieuwtjes en verschillende acties maken wij gebruik van 
Mailcimp. Mailchimp gebruiken wij voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit is geheel vrijblijvend. 
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst, dan kunt u gebruik maken van de link in de laatst 
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verstuurde nieuwsbrief. Via deze link kunt u de nieuwsbrief opzeggen. Indien deze link niet werkt, 
neem dan contact met ons op. 
 
 
Beveiliging  
De webshop wordt beveiligd met een SSL-verbinding. Een SSL-verbinding is een beveiliging tussen 
het verkeer van jouw brouwer en de server. Met deze versleutelde verbinding kan er veilig data 
worden gestuurd via het internet. Hiermee worden alle persoons- en klantgegevens beschermd. Zo 
voorkom je dat internetcriminelen informatie kunnen inzien of aanpassen. De SSL-verbinding is te 
herkennen aan een slotje boven in je browser. 
 
Cookies 
Finalwebsites maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken 
geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken alleen de cookies die 
noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Denk hierbij aan het opslaan van uw 
voorkeursinstellingen. Naast deze cookies maken wij gebruik van de cookies van Google Analytics. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en te kijken naar verbeterpunten.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Iedereen heeft het recht om zijn of haar gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u ook het recht om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door finalwebsites en heeft u 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via 
meubels@goossenstechniek.nl.  
 
 
 
 


