LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT.
HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET
MATERIAAL OP DE SITE.
Algemeen
Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze
gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site
benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze
gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons. U komt met
ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen
voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.
Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op
deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met
toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door
deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder
andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde
dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele
reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor
commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of
andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip
van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site
('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming
is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.
Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop
of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een
bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid
ervan te worden ingewonnen.
Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden
gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten
worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en
er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid
ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke
aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen,
werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies,
schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere

aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte,
incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.
Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment
wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te
beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.
Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links)
worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek
aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan
deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar
voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch
zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze
verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die
niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde
bedrijven.
Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar
deze site terugkeren door op de 'backwards'-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons
bedrijf in te toetsen.
Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat
wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen
inbreuk inhoudt op de rechten van derden.
Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is
vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke
informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen
goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.
Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in
overeenstemming met ons Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig
voordat u ons informatie verstrekt.
Privacyverklaring Dieselservice Emmeloord BV (DSE )
Via de webwinkel dseparts worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. DSE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt. DSE is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het
laatst aangepast op 9 november 2015 .

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen
bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk
bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.
Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
- NAW gegevens
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van
abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
- E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
- per mail
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie
bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven
persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft
in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij
ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van
onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
- uw NAW gegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw betaalgegevens
- uw geboortedatum
Advertenties
Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden
verzameld.
Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook
individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is
voor in deze verklaring genoemde doelen.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Annuleren of wijzigen
Als u de bestelling wilt annuleren dan is dat mogelijk zolang de bestelling nog niet verwerkt
is. Het is niet mogelijk om andere wijzigingen in uw bestelling aan te brengen.
Herroepingsrecht
Als annuleren van de bestelling niet meer kan, dan heeft u alsnog de mogelijkheid om uw
bestelling te retourneren. Dit kan op verschillende manieren:
Herroepen van uw bestelling voor verzending
Zolang het artikel nog niet verzonden is dan kunt u ons laten weten dat u van uw bestelling
afziet. Dit doet u door het modelformulier voor herroeping in te vullen. Hiervan ontvangt u
ook een bevestigingsmail. U hoeft dan uiteraard deze bestelling niet te betalen. Als u al heeft
betaald, storten wij na annulering van uw aankoop het bedrag binnen maximaal vijf
werkdagen terug op uw rekening.
Herroepen van uw bestelling na verzending
Nadat u uw bestelling heeft ontvangen, heeft u een zichttermijn van 14 dagen waarbinnen u
uw bestelling mag retourneren. Dit doet u door het modelformulier voor herroeping in te
vullen. Het bedrag van het geretourneerde artikel, minus de verzendkosten, storten wij, na
ontvangst van uw retour terug op uw rekening. De kosten voor de retourzending is voor
eigen rekening.
Voorwaarden retour zenden
- Speciaal voor u bestelde/gemaakte artikelen kunnen niet retour
- Elektrische artikelen worden niet retour genomen
- Gebruikte artikelen worden niet retour genomen
- Alleen artikelen die in de originele gesloten, schoon en onbeschadigde verpakking retour
gestuurd worden geaccepteerd.
- Beschadigde of roestige artikelen worden niet geaccepteerd
- Artikelen die door klant zijn gebruikt/gemonteerd worden niet geaccepteerd
- Niet aangemelde retourontvangsten worden niet gecrediteerd
Heeft u een vraag?
Bel 0527-699292 en vraag naar een van onze medewerkers. Op werkdagen kunt u ons
bereiken van 8.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u het contactformulier invullen of een e-mail sturen
naar vdo@dieselserviceemmeloord.nl en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

