Terms & Privacy
Algemene Voorwaarden van Monde de Reve ® , Damstraat 70, 3531 BW Utrecht,
info@monde-de-reve.nl

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Monde de
Reve ®. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite
van Monde de Reve ®. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Monde de reve ® behoud zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of speciﬁeke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Monde de Reve ® erkend.
1.4 Monde de Reve ® garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde speciﬁcaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Monde de Reve levert uit eigen voorraad.
Alle artikelen waarbij vermeld staat 'op voorraad' worden binnen 2-5 werkdagen bezorgt.
Artikelen die niet voorradig zijn, worden weer aangevuld.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Monde de Reve ® bestellingen
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet
op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een
bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval
het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Monde de Reve ® zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Monde de Reve ® geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van
acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen
doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen
van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op
Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen
binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn
begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na aﬂoop
van deze termijn de geleverde zaken niet aan Monde de Reve ® heeft teruggezonden, is de
koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan
binnen de termijn van 4 werkdagen na aﬂevering schriftelijk melding te maken bij Monde de
Reve ®. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken
dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuw staat verkerend. Sluit altijd uw Retour/bijbehorende formulier bij,
wat u bij uw zending ontvangt, voorzien van uw gegevens en wensen. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht
op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,

draagt Monde de Reve ® er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de
retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het
terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de
termijn van zeven werkdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de ﬁnanciële
markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens speciﬁcaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
maatwerk, speciale kleur, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- goederen uit de Bazaar ( = afgeprijsd voor 50% of meer ) mogen niet geretourneerd of
geruild worden. Bij het toch retourneren, vervalt ieder recht en wordt het niet geaccepteerd.
Bij het plaatsen van een bestelling bent u op de hoogte gesteld van deze uitzondering.
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Monde de Reve ®, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Monde de Reve ®. Monde de Reve ® houdt zich aan
de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze
Privacy Policy.
5.2 Monde de Reve ® respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Monde de Reve ® maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing
bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie

6.1 Monde de Reve ® garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de
koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de
fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Monde de Reve ® komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Monde de Reve ® is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen
t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de
afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Monde de Reve ®) deze gebreken
onmiddellijk schriftelijk te melden aan Monde de Reve ®. Eventuele gebreken of verkeerd
geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan
Monde de Reve ® schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van
gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Monde de Reve ® gegrond worden bevonden, zal
Monde de Reve ® naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treﬀen, met dien verstande dat
de aansprakelijkheid van Monde de Reve ® en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreﬀende zaken, danwel (naar
keuze van Monde de Reve ®) tot het maximale in het desbetreﬀende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Monde de Reve ® gedekte bedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Monde de Reve ® voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Monde de Reve ® is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Monde de Reve in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd

met de aanwijzingen van Monde de Reve en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn
behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Monde de Reve ®
zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Monde de Reve ® slechts nadat deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Monde de Reve ® gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Monde de Reve ® kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer
had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Monde de Reve ® en een klant komt tot stand nadat een
bestelling opdracht door Monde de Reve ® op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Monde de Reve ® behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en speciﬁcaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreﬀende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Monde de Reve
® gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Monde de Reve ® is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in
e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Monde de Reve® alsmede van
hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden
uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Monde de Reve® behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Monde de Reve ® gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Monde de Reve ® bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is
zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Monde de Reve ® is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere
objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Bij onzekerheid bij gebruik van
product kunt u ons het beste als eerst raadplegen.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Monde de Reve ® aan de afnemer verkochte en geleverde
zaken blijft bij Monde de reve ® zolang de afnemer de vorderingen van Monde de Reve ® uit
hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft
voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen
van Monde de Reve ® wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen
nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en
kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Monde de Reve ® geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
Monde de Reve® of een door Monde de Reve ® aan te stellen derde om, in alle gevallen
waarin Monde de Reve ® haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden
waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Monde de
Reve® zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploﬃngs- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
Monde de Reve ®.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Monde de Reve ® en
koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter
binnen het arrondissement Monde de Reve ® kennis, tenzij Monde de Reve ® er de
voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van
de kantonrechter.

14. Copyright ©
Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk
toestemming van Monde de Reve ®
Voor alle foto's, kleurenfoto's, eigen logo's en foto's gebruikt in web template en van
producten, alle GIF-animaties en eigen productomschrijving evenals eigen reclame teksten
en slagzinnen en ander uitingen geldt :
© Copyright 2005-2015 All rights reserved Monde de REve ® www.monde-de-reve.nl

Correspondentie kunt u sturen naar:
Monde de Reve ®
Damstraat 70
3531 BW UTRECHT
per email: info@monde-de-reve.nl

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken
For English view below

Privacyverklaring

Monde de Reve ® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten
verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw
toestemming. Monde de Reve ® zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en
zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren
van uw bestelling.
Monde de Reve ® gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten
te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, aﬂeveradres en
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.
Om het winkelen bij Monde de Reve ® zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw
toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en
het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en
over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich
uitschrijven door een email te sturen naar info@monde-de-reve.nl
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 u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere
persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers,
maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site voorwaarden voldoen niet te
publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw 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.
Monde de Reve ® verkoopt uw gegevens niet
Monde de Reve ® zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw

computer. Monde de Reve ® gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten
en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies
geven informatie met betrekking tot persoonsidentiﬁcatie. U kunt uw browser zo instellen
dat u tijdens het winkelen bij Monde de Reve ® geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Monde de Reve ®, dan kunt u
contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft
over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig
mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
Disclaimer
Monde de Reve ® streeft ernaar om alle informatie zoals deze op de website wordt
aangeboden correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat
sommige informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals die op de website
voorkomen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Monde de Reve ® aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals die kunnen voortvloeien uit
niet volledige en/of onjuiste informatie.
De inhoud van deze website, in beeld en geschrift, is eigendom van Monde de Reve ® en
niets hiervan mag worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Monde de
Rev ® Dit geldt voor alle textuele content alswel al het foto- en beeldmateriaal. Mocht dit
materiaal of een deel hiervan in on- of oﬄine media worden aangetroﬀen, anders dan
toebehorend tot Monde de Reve ® dan zullen hier altijd juridische maatregelen op volgen.
Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk
toestemming van Monde de Reve ®
Voor alle zwart-wit foto's, kleurenfoto's, eigen logo's en foto's gebruikt in web template en
van producten, alle GIF-animaties en eigen productomschrijving evenals eigen reclame
teksten en slagzinnen en ander uitingen geldt :
© Copyright All rights reserved Monde de Reve ® www.monde-de-reve.nl
All text, graphics, images, designs and illustrations (including designs of clothing and
accessories) which
appear on this website, in our brochures, catalogs, look-books, social website, blogs and
everywhere else we appear, and the design and feel of the publications are protected by

copyright design right and intellectual property rights which are owned by Monde de Reve
®.

PRIVACY POLICY
This privacy policy sets out how Monde de Reve ® uses and protects any information that
you give Monde de Reve ® when you use this website.
Monde de Reve ® is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask
you to provide certain information by which you can be identiﬁed when using this website,
then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.
Monde de Reve® may change this policy from time to time by updating this page. You
should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.
This policy is eﬀective from January 1.
What we collect
We may collect the following information:
•

name and job title

•

contact information including email address

•

demographic information such as postcode, preferences and interests

•

other information relevant to customer surveys and/or oﬀers

What we do with the information we gather
We require this information to understand your needs and provide you with a better service,
and in particular for the following reasons:
•

Internal record keeping.

•

We may use the information to improve our products and services.

•

We may periodically send promotional email about new products, special oﬀers or other
information which we think you may ﬁnd interesting using the email address which you
have provided.

•

From time to time, we may also use your information to contact you for market research
purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail.

•

We may use the information to customize the website according to your interests.

•

We may provide your information to our third party partners for marketing or
promotional purposes.

•

We will never sell your information.

Security
We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent
unauthorized access or disclosure we have put in place suitable physical, electronic and
managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
How we use cookies
A cookie is a small ﬁle which asks permission to be placed on your computer's hard drive.
Once you agree, the ﬁle is added and the cookie helps analyze web traﬃc or lets you know
when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an
individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by
gathering and remembering information about your preferences.
We use traﬃc log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyze data
about web page traﬃc and improve our website in order to tailor it to customer needs. We
only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from
the system.
Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which
pages you ﬁnd useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your
computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.
You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept
cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer.
This may prevent you from taking full advantage of the website.
Links to other websites
Our website may contain links to enable you to visit other websites of interest easily.
However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not
have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the
protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and
such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look
at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information
You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following
ways:
•

whenever you are asked to ﬁll in a form on the website, look for the box that you can
click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct
marketing purposes

•

if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing
purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at
info@monde-de-reve.nl

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have
your permission or are required by law.
You may request details of personal information which we hold about you under the Data
Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information
held on you please write to info@lepetittom.nl
If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please
write to or email us as soon as possible. We will promptly correct any information found to
be incorrect.

