
 

Privacyverklaring 

 

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring 

 

Om onze diensten goed uit te kunnen voeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. 

Dit doen wij zeer zorgvuldig en houden ons hierbij aan de wet. Bij Installatiebedrijf John van Neer BV 

respecteren wij uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 

vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Wijze van verwerking  

 

Installatiebedrijf John van Neer BV verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en 

vrijwillig aan ons ter beschikking is gesteld. De informatie bestaat uit (bedrijfs) naam, adresgegevens, 

telefoonnummers en e-mailadres. 

 

Doel van de verwerking  

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor onderstaande doelen: 

1. Om goederen en diensten bij u te kunnen leveren 

2. Om u te contacteren voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 

3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en of producten 

4. Het afhandelen van uw betaling na geleverde diensten/producten. 

 

Bewaartermijn  

 

De persoonsgegevens worden alleen voor bovenstaande doelen verwerkt. Installatiebedrijf John van Neer 

BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven 

genoemde doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.  

 

Derden  

 

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw 

persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting is, of in het geval dit 

nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren door het inschakelen van externe deskundigen. Onze 

werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.  

 

 

Uw rechten  

 

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van 

uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in 

onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet 

(langer) juist of (on)volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te 

beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u 



bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de 

uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Om uw rechten te kunnen 

uitvoeren kunt u zich wenden tot: Installatiebedrijf John van Neer BV, Postbus 132, 6101 CA te Echt of 

info@johnvanneer.nl . Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

Wijziging privacyverklaring 

 

 Installatiebedrijf John van Neer BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen 
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