
Privacyverklaring 
Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt 
uiteengezet op welke manier Newco Europe B.V. (‘’Newco’’) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Alle 
gegevens die u aan ons verstrekt of die door Newco worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk door Newco  
behandeld en de verwerking van die gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Raadpleeg 
deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast. 

Website 
Deze website, www.newco-europe.be (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van Newco, gevestigd aan de Adriaan 
Mulderweg 9-11 (5657 EM en met kamer van koophandel nummer: 20111712) te Eindhoven in Nederland. Indien 
u aankopen wenst te doen bij Newco, dan dient u zich te registeren. De onderhavige Privacyverklaring is van 
toepassing op alle gegevens die aan Newco worden verstrekt in het kader van het doen van aankopen bij Newco 
en zijn tevens van toepassing op het gebruik van deze Website. Newco respecteert de privacy van iedere klant 
en eenieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens 
vertrouwelijk worden behandeld.  

Welke informatie verzamelt Newco? 
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor 
bepaalde delen van deze Website, zoals de bestelomgeving, echter wel persoonsgegevens te verstrekken. 
Newco gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt: 

Iedere Gebruiker of klant die een bestelling bij Newco wil plaatsen dient zich te registreren. Op deze Website kan 
dit door het invullen van een registratieformulier. De gegevens die Newco van een Gebruiker of klant nodig heeft 
om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de contactgegevens, het Kamer van Koophandelnummer, het BTW-
nummer en het factuur- / afleveradres. Deze gegevens (hierna: “klant- of persoonsgegevens”) worden door ons 
in een beveiligde klantendatabase opgeslagen en zijn gekoppeld aan een klantnummer. 
 
Op basis van welke rechtsgronden en voor welke doeleinden worden uw klant- of persoonsgegevens 
verzameld? 
Newco verwerkt uw klant- of persoonsgegevens enkel op basis van de volgende rechtsgronden en doeleinden: 
 

Rechtsgronden Doeleinden 

• het uitvoeren van 
overeenkomsten, zodat 
bestellingen door Newco 
kunnen worden verwerkt en 
wij u hierover kunnen 
informeren;  

• om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen; en 

• indien dit noodzakelijk is voor 
de behartiging van onze 
gerechtvaardigde belangen;  

 

• zodat u de mogelijkheid heeft om producten op onze website te 
bestellen. Newco bewaart de klant- of persoonsgegevens die aan haar 
zijn verstrekt, al dan niet door het invullen van bovengenoemd 
registratieformulier, en gegevens met betrekking tot een bestelling en 
het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen 
van deze gegevens kan Newco het (online) bestelproces vlotter laten 
verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven 
beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling 
opnieuw klant-of persoonsgegevens hoeven te worden ingevuld; 

• het versturen van elektronische nieuwsbrieven. Door aanmelding als 
klant, al dan niet via de Website, geeft Gebruiker toestemming aan 
Newco om het e-mailadres van de Gebruiker te gebruiken zodat deze 
door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de 
ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. 
Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account 
afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door te klikken op de 
afmeldlink in het e-mail bericht met de nieuwsbrief of door een e-mail 
te sturen naar masterdata@newco-europe.com; 

• om uw vragen of klachten in behandelingen te kunnen nemen via e-
mail, post of telefonisch; en 

• Newco verzamelt en verwerkt naast klant- of persoonsgegevens ook 
gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt 
ervoor dat Newco deze Website verder kan ontwikkelen en 
verbeteren. De resultaten van het marketing- en statistisch onderzoek 
zijn echter niet herleidbaar tot individuele klanten. 

 
Newco zal de klant-of persoonsgegevens niet voor andere doelen of op andere rechtsgronden verwerken, tenzij 
dit op grond van de wet is toegestaan of u daar toestemming voor heeft gegeven. 



 
Vertrouwelijke omgang met klant- of persoonsgegevens 
De werknemers van Newco en de door Newco ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van 
klant- of persoonsgegevens te respecteren. Klant- of persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht en 
zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Newco en/of derden die zijn betrokken bij 
het uitvoeren van een bestelling. Verder zal Newco de door u verstrekte klant-of persoonsgegevens niet aan 
derden verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of indien dit mag op grond van de wet.  

Beveiliging en bewaren van klant- of persoonsgegevens 
Newco heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging 
van informatie die wij ontvangen op onze Website te voorkomen. Als wij klant- of persoonsgegevens overdragen 
aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden een veilige verbinding 
waarborgen waarover klant- of persoonsgegevens worden uitgewisseld. 

Newco gebruikt technieken om de klant- of persoonsgegevens van iedere klant of Gebruiker te beschermen, 
zoals een veilige server en een SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de 
contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites 
van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en 
niet tot deze Privacyverklaring.  

Newco bewaart uw klant- of persoonsgegevens zo lang als u klant bent van Newco of zo lang de wet dat 
voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van uw klant- of persoonsgegevens zal Newco altijd voldoen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving. Uw klant- of persoonsgegevens zullen eveneens op uw verzoek worden 
verwijderd. 

Recht op inzage, verwijdering of correctie 
U kunt bij Newco een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw klant- of persoonsgegevens. 
Daarnaast kunt u een verzoek indienen om deze gegevens over te dragen aan een andere partij, om het 
verwerken van uw klant-of persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken en/of om bezwaar te maken tegen het 
verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen door een e-mail te sturen naar 
masterdata@newco-europe.com. 

Cookies 
Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden 
opgeslagen op de computer van de Gebruiker van deze Website.  

 
Cookies stellen Newco in staat om automatisch niet-persoonlijke informatie van de Gebruikers van deze Website 
te verzamelen zoals: 

• de gebruikte browser (inclusief het type en de versie) 
• eerder bezochte websites alsmede de data en tijden waarop deze websites zijn bezocht 
• aangeklikte hyperlinks 

Naam van de cookie Categorie Eigenaar Doel van de cookie Bewaartermijn

cs_remember Functioneel CloudSuite Cookie voor webshop doeleinden (winkelmandje, login, etc) 1 maand

cs_session25022014 Functioneel CloudSuite Cookie voor webshop doeleinden (winkelmandje, login, etc) 21 dagen

__utma Analytisch Google Analytics

Deze cookie houdt bij hoeveel keer een bezoeker naar de site is geweest met betrekking tot de 
cookie, wanneer hun eerste bezoek was en wanneer hun laatste bezoek plaatsvond. Google 
Analytics gebruikt de informatie van deze cookie om zaken als 'Dagen en Bezoeken tot 
aankopen' te berekenen

Oneindig

__utmz Analytisch Google Analytics
Door middel van deze cookie weet Google Analytics aan wie en aan welke bron / medium / 
trefwoord het krediet voor een doelconversie of een e-commercetransactie moet worden 
toegewezen

6 maanden

_ga Analytisch Google Analytics Anonieme data cookie van Google Analytics 2 jaar

_gid Analytisch Google Analytics Anonieme data cookie van Google Analytics 24 uur

_gat Analytisch Google Analytics Gebruikt om gebruikers te onderscheiden door Google Analytics 1 maand

__lnkrntdmcvrd Functioneel Google Analytics Php Session Cookie - vervalt aan het einde van de huidige browsersessie Tot einde sessie



Iedere Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Newco geen cookies worden 
ontvangen. Het hulpbestand van de internetbrowser zet uiteen hoe een cookie kan worden geblokkeerd en op 
welke manier een Gebruiker een waarschuwing kan krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw klant- of persoonsgegevens kunt u contact 
opnemen met masterdata@newco-europe.com. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of 
klacht door Newco, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Een klacht kan worden ingediend door het invullen van dit formulier.  
 
 
 
 
Toepasselijk recht 
Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd 
bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. 
De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend. 

Privacyverklaring 
Door het registreren als klant en /of het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord 
gegaan met het verwerken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en 
zonder eerdere kennisgeving behoudt Newco zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er 
nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar masterdata@newco-
europe.com. 
 
Colofon 

Deze Website is eigendom van: Newco Europe B.V., 
Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven, Nederland  
Postbus 5605 JB, Eindhoven, Nederland. 
Tel ++31 (0)40-402 43 00  
Fax ++31 (0)40-402 43 09  
KvK nr. 20111712 
BTW nr. NL8123.29.570.B01 
Laatste versie: 22 mei 2018 
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