Privacyverklaring
Uw bezoek aan onze website of ons bedrijf doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor
uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij
het gebruik van onze website en binnen onze onderneming wordt door ons erg belangrijk gevonden.
In verband hiermee treft u bijgaand onze privacy verklaring aan.
1) Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens
U kunt onze website bezoeken, zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Bij elke
toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de internetbrowser
doorgegeven en opgeslagen in zogenaamde logbestanden, zoals de datum en het
tijdstip van het bezoek, de titel van de bezochte pagina, het overgedragen
gegevensvolume en de gebruikte provider. Deze data-overdracht kan niet herleid
worden tot een specifieke persoon en dient uitsluitend om een probleemloze werking
van onze website te kunnen waarborgen en om ons aanbod te verbeteren.
Persoonsgegevens worden verzameld, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt voor
de uitvoering van een overeenkomst of bij de opening van een klantenaccount. De
gegevens die verzameld worden, zijn dezelfde die u invoert in de gebruikte formulieren.
Het verwijderen van uw klantgegevens is ten alle tijden mogelijk door ons hierover te
berichten via een van de onderstaande contactmogelijkheden. Wij bewaren en
gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na
het beëindigen van de overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount blijven
uw gegevens met het oog op toepasselijke bewaartermijnen met betrekking tot
belastingen en handelsrecht opgeslagen, maar deze worden na afloop van de termijnen
gewist.
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website,
telefonisch, in ons bedrijf of per e-mail) kunnen persoonsgegevens worden verzameld.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw vraag / bericht of voor het
opnemen van contact. Uw gegevens worden na de behandeling van uw
vraag gewist voor zover de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen.
Voor onze eigen commerciële doeleinden behouden wij ons het recht voor, uw voor- en
achternaam, uw adres , uw woonplaats, e-mail en telefoonnummer en bedrijfsnaam te registreren.
U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens
voor dit doeleinde door contact met ons op te nemen.
Op ons bedrijf worden ten behoeve van de veiligheid van klanten, medewerkers en materieel 24 uur
per dag videobeelden vastgelegd. Deze beelden worden automatisch na 28 dagen verwijderd.
2) Doorgeven van persoonsgegevens
Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor
zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, en uw betalingsgegevens geven
we in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste
kredietinstelling.
3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde
functies mogelijk te maken, wordt door ons op verschillende pagina’s gebruik gemaakt
van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw
apparaat opgeslagen worden. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden aan
het eind van de browser-sessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist
(zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en
stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde
permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen, dat u over de instelling van
cookies geïnformeerd wordt en per geval kunt beslissen of u de cookies accepteert of
weigert. Het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. U
kunt uw browser zo configureren dat alle cookies geaccepteerd of geweigerd worden of
dat u over de overdracht van cookies geïnformeerd wordt.
4) Gebruik van You Tube-video's
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacy beleid van
de aanbieder op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
5) Informatie over de rechten van de klant en contact
U heeft recht op informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig
recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere
vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw (persoons)gegevens, neem
dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie,
afscherming of wissen en rectificatie van uw (persoons)gegevens, evenals voor
herroeping van gegeven toestemmingen. Het contactadres vindt u op onze website.

