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Privacyverklaring 

MoonMelons respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en 

vertrouwelijk. Verwerking van uw gegevens gebeurt conform de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP). 

 

Gebruik van uw gegevens 

MoonMelons gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de bedrijfsvoering met als doel het leveren van 

de producten en/ of diensten. Zo hebben wij uw e-mailadres nodig om u op een snelle en 

eenvoudige manier te informeren over de status van uw bestellingen, facturering en belangrijke 

zaken over MoonMelons. 

MoonMelons verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke 

vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor 

het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. MoonMelons zal 

persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking 

stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. 

MoonMelons gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

- Als je een bestelling plaatst, hebben we enkele gegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je 

van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Hieronder wordt onder meer verstaan je naam, 

adres- en betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

- Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over 

speciale aanbiedingen en acties. Je kan je via het controlepaneel hiervoor afmelden. 

- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen 

ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

- Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je 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. 

Ontvangers van uw domeinnaamgegevens 

Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de 

uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke MoonMelons als leverancier 

gebruikt. Deze partijen en MoonMelons kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-

ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. 

*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals 

aangegeven bij IANA. 

Verplichte domeinnaamgegevens 

Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar MoonMelons u om vraagt verplicht voor de 

levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden vindt u meer informatie over het 

privacybeleid van de registrerende instanties. 

 

Aanpassen privacyverklaring 



MoonMelons behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. 

Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 10 augustus 2016. 

Cookieverklaring 

MoonMelons hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van MoonMelons.nl. Om 

deze reden maakt MoonMelons gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje 

dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van 

uw computer wordt opgeslagen. Cookies helpen bij het onthouden van instellingen voor een 

website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om op de website te kunnen surfen en gebruik te maken 

van bepaalde functies, zoals een winkelwagen en elektronisch betalen. Bij MoonMelons zorgen 

cookies ervoor dat de inhoud van uw winkelwagen blijft opgeslagen. Zo kunt u verder surfen, zonder 

dat uw bestelling verloren gaat. MoonMelons raadt u dan ook aan om deze cookies te accepteren. 

 

MoonMelons en cookies 

Uiteraard respecteert MoonMelons uw privacy en heeft MoonMelons ervoor gezorgd dat u met de 

cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan 

opgeslagen, bewaart MoonMelons zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve 

onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is. 

 

Om de  website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt MoonMelons tevens andere 

cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph 

en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze 

website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst MoonMelons cookies. De cookies 

verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. MoonMelons heeft 

geen controle over wat deze partijen met de cookies doen. 

Cookies die worden geplaatst door Livechatinc zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de online 

chat. Via deze online chat kunt u in contact komen met de medewerkers van MoonMelons. Deze 

cookies zijn afkomstig van een derde partij. MoonMelons heeft geen controle over wat deze partij 

met de cookies doet. 

Affiliatenetwerken 

Met behulp van cookies analyseert en meet MoonMelons de effectiviteit van het MoonMelons 

affiliateprogramma en die van het externe affiliatenetwerk van Daisycon. Deze informatie bewaart 

MoonMelons zorgvuldig en deelt MoonMelons enkel met eigen externe affiliatenetwerken, zodat zij 

inzicht krijgen in het producttype, de productwaarden en de datum van de transactie. 

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U heeft recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Ook vragen over het 

privacybeleid van MoonMelons kunt u stellen via info@MoonMelons.nl. 

 

In- en uitschakelen van cookies 

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser. 


