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PRIVACYVERKLARING 
 
Van de Laak BouwAdvies respecteert uw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en 
beveiliging van de aan haar verschafte informatie in overeenstemming met de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 augustus 2020. 
 
Persoonsgegevens 
Tijdens uw contact met ons verwerken wij een aantal gegevens van u die vallen onder persoonsgegevens in 
de zin van de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van uw persoonsgegevens in 
overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 
 
Wij verzamelen persoonsgegevens, zoals: 
- uw voor- en achternaam, voorvoegsel en titel; 
- uw functie, beroep; 
- uw (zakelijke) contactgegevens: e-mailadres, postadres en telefoonnummer(s); 
- alle andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons kunt verstrekken of die wij 

kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette redenen. 
 
Redenen waarom persoonsgegevens worden verzameld 
Van de Laak BouwAdvies verzamelt persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U 
kunt bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken bij het opvragen van een offerte, bij het aangaan van een 
overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website, door ons uw visitekaartje te geven 
of door met ons, schriftelijk, digitaal dan wel telefonisch contact op te nemen om uw producten en/of 
diensten aan te bieden. 
 
Uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens 
Op elk moment kunt bij u ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Daarbij kunt u ons 
verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen. 
 
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens 
Van de Laak BouwAdvies kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 
- om wettelijke en regelgevende verplichtingen na te leven; 
- om offerte uit te brengen en opdrachtbevestigingen op te stellen;  
- om zakelijke relaties te onderhouden; 
- voor marketingcommunicatie; 
- voor vermeldingen in de door ons op te stellen documenten (bestekken, V&G-plannen), in het overzicht 

'bij het werk betrokken partijen'; 
- voor uitwisselingen van vakinhoudelijke informatie; 
- crediteuren-/debiteurenadministratie. 
 
Bewaartermijn 
Van de Laak BouwAdvies zal uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig is om de doeleinden te 
bereiken die in dit privacybeleid worden genoemd of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. 
 
Delen met anderen 
In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden indien wij daartoe op grond 
van de geldende wet- en/of regelgeving, door een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd 
of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor hebben gekregen. 
In andere gevallen kunnen uw persoonsgegevens slechts worden ingezien door externe leveranciers zoals 
ICT-dienstverleners, hosting leveranciers, accountant/boekhouder of andere leveranciers aan wie wij 
bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. Deze derden die via ons uw persoonsgegevens kunnen 
inzien, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Van de Laak BouwAdvies is niet 
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. 
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Beveiliging 
Van de Laak BouwAdvies heeft maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen 
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, 
vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. 
Indien anderen, ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, er toch in slagen deze maatregelen 
te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken, kan Van de Laak 
BouwAdvies hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 
Cookies 
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U 
kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er 
rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website. 
De website gebruikt geen tracking-cookies of advertentiecookies. De volgende functionele en analytische 
cookies kunnen via de website worden geplaatst zonder uw voorafgaande toestemming: 
 
Vragen, opmerkingen of klachten 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u deze per e-mail 
kenbaar maken via info@vdlaakbouwadvies.nl. 
 


