
Privacy verklaring 
Onze privacy verklaring is ervoor bedoeld om transparant te zijn over wat voor klantgegevens wij 

verzamelen, en wat wij hiermee doen. 

Over 2ehandsfiets.amsterdam

De webshop is onderdeel van fietswinkelketen ‘BVD tweewielers’ waarmee wij online tweedehands 

fietsen verkopen. BVD heeft meerdere fysieke fietsenwinkels verspreid over Amsterdam. 

Algemene gegevens

Eigenaar: Rob van Diermen

Adres: Archimedesweg 2, 1098 JP Amsterdam

kvk: 34230501 

Email: info@bvdoost2.nl

Telefoon: 020 6630133

Doel gegevens

De gegevens die wij van bezoekers van de website opslaan, zijn uitsluitend de factuurgegevens die 

klanten opgeven wanneer zij een aankoop doen. Factuurgegevens worden uitsluitend gebruikt voor 

administratieve doeleinden. Ondernemers zijn verplicht om facturen 7 jaar te bewaren voor de 

belastingdienst. Wij houden dan ook een opslagperiode aan van 7 jaar voor uw factuurgegevens. 

Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen. 

Gegevens die worden opgeslagen tijdens het factureringsproces: 

- Voornaam

- Achternaam

- Land van herkomst

- Postcode

- Huisnummer

- Straat

- Woonplaats 

- Telefoonnummer

- E-mailadres

De gegevens die wij verzamelen hebben wij nodig om de zending op het juiste adres af te leveren. Uw 

telefoonnummer en E-mailadres gebruiken wij om te communiceren over uw bestelling. 

Hoe worden uw gegevens opgeslagen? 

Wanneer u iets koopt via onze webshop, zullen u gegevens worden opgeslagen in de database van 

ccvshop. Ook krijgt de eigenaar van 2ehandsfiets.amsterdam een e-mail met uw factuurgegevens. Die 

zullen vervolgens offline worden opgeslagen in het systeem van de eigenaar zelf. 

Wat is ccvshop? Ccvshop is de webwinkelsoftware aanbieder waar ook 2ehandsfiets.amsterdam op 
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gebouwd is. Dit betekend dat ccvshop o.a. de database beheert die uw (factuur)gegevens opslaat. als 

u meer wilt weten over ccvshop, kunt u hier terecht https://www.ccvshop.nl.  

Uw rechten

U kunt op elk moment uw gegevens opvragen die bij ons staan opgeslagen. Ziet u dat uw gegevens 

foutief in ons systeem staan? Dan zullen wij dit aanpassen als u hierom vraagt. U kunt hierom vragen 

door contact op te nemen via info@bvdoost2.nl. 

Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan heeft u het recht op het 

indienen van een klacht. Dit kunt u doen via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging 

2ehandsfiets.amsterdam gebruikt een ssl certificaat voor extra beveiliging. 
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