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Privacy verklaring  G. Hermes machinale houtbewerking bv 

Deze verklaring geldt voor G. Hermes machinale houtbewerking bv en legt kort uit hoe wij (persoons) 

gegevens verzamelen, waarom en hoe wij hiermee omgaan. U heeft altijd het recht om deze 

gegevens in te zien en te corrigeren/ aan te vullen of te verwijderen op verzoek.  

Deze verklaring is alleen van toepassing op de offline gegevens verzameling van het bedrijf, wij 

verzamelen geen ‘’online’’ gegevens van klanten of bezoekers via onze website. Dit is ook de reden 

waarom er geen cookie melding wordt gegeven. 

Wij wijzen u erop dat als u ons nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken 

kunnen wij u mogelijk onze goederen/diensten niet aanbieden. 

Wanneer u bij ons een offerte tekent of akkoord gaat (door middel van email of ander medium) dan 

geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan op ons interne klantenbestand, dit is ook uitgelegd 

onderaan de offerte. Zoals eerder uitgelegd heeft u altijd het recht om deze in te zien en te laten 

corrigeren/aan te vullen of te verwijderen. 

Deze verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden: 

1. Bronnen van persoonsgegevens 

2. Persoonsgegevens die wij over u verzamelen 

3. Cookies op website(s) 

4. Manieren waarop wij (uw) persoonsgegevens gebruiken 

5. Bewaring van persoonsgegevens 

6. Wijzigingen aan onze verklaringen 

7. Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contact gegevens 

1.Bronnen van persoonsgegevens 

Hieronder wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens van u verzamelen: 

E-mail berichten, sms-en en andere elektronische berichten 

Elektronische communicatie tussen u en G. Hermes machinale houtbewerking bv, 

Bijvoorbeeld als u ons contacteert  via info@hermeskozijnen.nl  

Gegevens van andere bronnen 

(Persoons)gegevens die wij verkrijgen van derden zoals een (onder)aannemer of opdrachtgever die 

aan ons contact informatie of een afleveradres verstrekt. 

Ook gegevens die wij binnenkrijgen via bestellingen van : www.kozijnen-webshop.nl  

mailto:info@hermeskozijnen.nl
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2.Persoonsgegevens die wij over u verzamelen  

Afhankelijk hoe u met ons communiceert verzamelen wij gegevens over u, zoals hieronder 

beschreven. 

Persoonlijke contactinformatie 

Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt en die ons in staat stelt om contact met u op te nemen, 

zoals uw Naam, Post adres, email-adres en telefoonnummer(s). 

3.Cookies op website(s) 

Wij verzamelen geen informatie over u via zogenaamde cookies op onze website, hierdoor krijgt u 

ook geen cookie-melding wanneer u onze website bezoekt. 

4. Manieren waarop wij (uw) persoonsgegevens gebruiken 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor facturering, fiscale- en eventuele bezorg/service 

diensten die door ons worden verstrekt.  

G. Hermes machinale houtbewerking bv heeft geen intentie om uw gegevens te delen met derde 

partijen voor commerciële belangen en zal dit dan ook nooit doen zonder nadrukkelijke 

toestemming.  

Wij delen uw gegevens alleen aan derde om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of 

wanneer dit in ons rechtmatig belang is, u moet hier denken aan financiële instellingen zoals een 

bank en accountant maar ook overheidsinstellingen zoals belastingdienst en Politie in geval van 

fraude of ander verdenking. 

5.Bewaring van persoonsgegevens 

Persoonlijke contactinformatie 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in een interne klantenbestand en wij bewaren de persoonlijke 

contact informatie hierin zolang als het voor ons en u in belang is. Dit kan zijn voor latere service 

diensten of voor toekomstige bestellingen. Wilt u niet dat wij deze informatie bewaren of deze 

aanpassen dan kunt u altijd contact opnemen met ons zowel telefonisch (0412-613646) of via email 

(info@hermeskozijnen.nl) .  

Betaal informatie 

Deze informatie zoals rekeningnummers en andere bankinformatie wordt tot 7 jaar na dato bewaard, 

dit is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Na deze datum kunt u ervan uitgaan dat deze 

gegevens vernietigd zijn. 
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6.Wijzigingen aan onze verklaringen 

Wanneer wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wijzigen zullen wij ook de 

verklaring wijzigen. Wij behouden ons het recht om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen aan 

onze praktijken en verklaringen. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen zijn gemaakt aan 

onze verklaringen. 

7. Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contact gegevens 

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze verklaring en privacy praktijken, of om een 

klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact opnemen via: 

info@hermeskozijnen.nl of door te schrijven naar:  

G.Hermes machinale houtbewerking bv, Noorderbaan 8, 5388RB Nistelrode, 

 of bellen naar: 0412-613646 
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