
PRIVACYVERKLARING  
 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere 
opdrachtnemers  
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen 
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u 
te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen 
bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  
 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te 
kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak 
of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen 
verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de 
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.  
 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens 
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat 
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of 
dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een 
bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u 
te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.  
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of 
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de 
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  
 
Doorgifte aan derden  
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij 
uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en 
producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard 
zullen wij alleen derden inschakelen van wie kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare 
partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en 
zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts 
mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat 
wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke 
verplichting.  
 
Beveiliging 
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en 
technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden 
verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de 
kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.  
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang 
hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat 
onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de 
omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de 
verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.  
 



Bewaarperiode persoonsgegevens  
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, 
zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij 
een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw 
persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel 
klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de 
duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is 
uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij 
verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze 
periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.  
 
Uw rechten  
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als 
daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw 
persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te 
vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te 
beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw 
gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons 
verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een 
ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de administratie van 
ons bedrijf.  
 
Incidenten met persoonsgegevens 
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende 
persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld 
op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke 
levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur 
nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn 
geïnformeerd.  
  
Wijzigingen 
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van 
de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze 
website. 
 
Tot slot 
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons 
privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, 
dan horen wij dat graag.  
 

 
 
 


