
Privacyverklaring Van Vossen Tenders 

Juli 2019 

 

Van Vossen Tenders 
KvK-nummer 68468652 

Veenderij 14, 8331 VH Steenwijk 

 1 

Ons doel is om uw vertrouwen niet alleen bij het zakendoen te behouden, maar ook bij het verwerken 

van uw persoonlijke informatie.  

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij informatie die u verstrekt (ook wanneer u onze website 

bezoekt), kunnen verzamelen, gebruiken en delen.  

Verzamelde persoonsgegevens  

Contactformulier. Via het websiteformulier kunt u contact met ons opnemen. Met de gegevens die u aan 

ons geeft, weten wij met wie wij contact moeten opnemen en wij willen u kunnen bereiken.  

Welke gegevens worden verwerkt:  

⎯ Naam, emailadres    

(Potentiële) Klanten. (Potentiële) Klanten willen graag weten wat de prijs en specificaties van hun 

productaanvraag zijn. Als u een offerte aanvraagt, hebben wij deze gegevens van u nodig.  

Wordt de offerte een order dan vragen wij om meer gegevens. Wij willen dan graag weten met wie wij 

spreken en waar uw product afgeleverd moet worden. Bij een order worden de volgende gegevens 

verwerkt:  

⎯ Naam, emailadres, adres, woonplaats 

Leveranciers, dienstverleners en aannemers. Voor onze bedrijfsuitvoering nemen wij materialen of 

diensten af van onze toeleveranciers, gebruiken wij soms aannemerswerk voor hulp en altijd de dienst 

van onze boekhouder en accountant. Van hun krijgen wij een factuur met de volgende gegevens: 

⎯ Naam, adres, e-mailadres, IBAN, KvK-nummer  

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Accountantskantoor. Wij verstrekken uw gegevens aan onze boekhouder en accountant, die als 

verwerker uitsluitend in opdracht van Van Vossen Tenders optreden. Met deze verwerker sluiten wij 

een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker verplicht wordt om de bepalingen uit deze 

Privacyverklaring na te leven. Van Vossen Tenders blijft verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. 

Aannemers. Elke project dat wij doen, geven wij een naam. Deze naam is meestal de naam van de klant. 

Soms hebben wij extracapaciteit nodig, dan schakelen wij aannemers in. De aannemers krijgen soms de 

naam van onze klanten omdat het ook de naam van ons project is.  

Bewaartermijn 

De gegevens die wij ontvangen via het websiteformulier komen binnen via ons e-mailadres 

(info@vanvossentenders.nl). Deze bewaren wij tot het moment dat wij weten of wij samen gaan werken. 

Is dat niet het geval, dan worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem.  

Bij samenwerking en/of dienstverlening staan uw gegevens in onze boekhouding. Dit omdat wij als 

organisatie een boekhoud- en administratieplicht hebben. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen 

voldoen, bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 jaar vanaf de beëindigingsdatum van de 

overeenkomst.  

Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites geplaatst worden op jouw computer. Ze bewaren 

bepaalde gegevens zoals jouw klikgedrag of instellingen, om bij later gebruik van dezelfde of een andere 

website weer uitgelezen te worden. Op onze website kunnen we helaas niet aan cookies ontkomen, maar 

wij informeren u graag over ons cookiegebruik.  
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Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij ‘functionele cookies’. Deze zijn van Google 

Analytics (_ga, _gat, _gid). Maar derde partijen kunnen ook cookies op onze website plaatsen. Dit zijn 

marketing cookies - voor de advertenties die u krijgt tijdens uw internet bezoek. U kunt zich afmelden 

voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Uw rechten 

U heeft bepaalde rechten die te maken hebben met het verwerken van uw gegevens. Welke rechten heeft 

u?  

− U kunt ons vragen welke gegevens wij van u hebben, en deze gegevens inzien.  

− U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen uw verzoek tot verwijdering 

weigeren als uw gegevens nodig zijn voor een wettelijke verplichting (zoals gegevens voor de 

belastingdienst, die voor minimaal 7 jaar bewaard moeten worden). 

− U kunt ons doorgeven als wij niet de juiste gegevens van u hebben. Wij zijn verplicht om uw 

gegevens aan te passen zodat deze juist worden bewaard.  

− Als u denkt dat wij te veel gegevens van u vragen, kunt u dit altijd met ons bespreken zodat wij 

kunnen overleggen of deze gegevens nodig zijn voor de bestemde doeleinden.  

− U kunt uw gegevens bij ons opvragen. Hier kunt u aan het volgende denken: stortingen en 

betalingen, personeelsdossier. 

− U kunt gegeven toestemmingen intrekken wanneer u deze heeft gegeven. 

− U kunt een klacht indienen bij Van Vossen Tenders wanneer u niet tevreden bent over onze 

verwerkingen van gegevens. Bent u niet tevreden over de uitslag van uw klacht, dan kunt u een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten? U kunt zowel schriftelijk als via de e-mail 

(info@vanvossentenders.nl) een verzoek doen over uw rechten. Dan hebben wij vier weken de tijd, 

vanaf ontvangst van uw verzoek, om uw vraag te behandelen.   

Voor de klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u of via mail 

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via het telefonisch spreekuur van de Autoriteit 

Persoonsgegevens laten informeren. Het telefoonnummer is 088 - 1805 250, bereikbaar van maandag 

t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Van Vossen Tenders maakt geen gebruik van systemen welke op basis van geautomatiseerde 

verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen  

Van Vossen Tenders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u meer wilt weten, kunt u ons Privacybeleid bij ons opvragen.  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze 

verklaring, dan horen wij dit graag. 

 

Vriendelijke groeten, Van Vossen Tenders team. 
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