
Jouw privacy is een belangrijk aandachtspunt. In het kader van de Europese privacywetgeving geef 
ik daarom in dit Privacy Statement meer informatie over de manier waarop ik persoonsgegevens 
verwerk. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar rick@debouwmeister.nl.

Persoonsgegevens en doeleinden

1. Dienstverlening

Ten behoeve van de dienstverlening en de communicatie met (potentiële) opdrachtgevers worden de 
volgende gegevens verwerkt:

• Naam contactpersoon;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

2. Facturatie

Om de facturatie op de juiste manier te laten verlopen en te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. 
facturatie en financiële administratie, worden de volgende gegevens verwerkt:

• NAW bedrijf of privé persoon;
• Bedrijfsgegevens (BTW-, KVK-nummer);
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

3. Mailing/nieuwsbrief en/of drukwerk/reclame

• Naam contactpersoon;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

De genoemde gegevens worden zo lang als noodzakelijk voor deze doeleinden bewaard.

Manier van verzamelen gegevens 
Alle verzamelende gegevens worden door jou zelf / de (potentiële) opdrachtgever aangeleverd. Er 
kan om aanvullende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens onvolledig of 
onjuist zijn. Je bepaalt zelf of en welke gegevens je verstrekt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
De AVG geeft je het recht tot inzage en het (laten) wijzigen of verwijderen van bedrijfs- en/of 
persoonsgegevens. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage of verwijderen indienen via 
rick@debouwmeister.nl.

Verstrekking aan derden 
Het kan voorkomen dat De Bouwmeister gegevens aan een derde partij moet verstrekken. Dit kan 
bijvoorbeeld in geval van betalingsachterstanden (incassobureau), of op wettelijke gronden. Hierbij 
maakt De Bouwmeister altijd een weloverwogen keuze.

Cookies (of vergelijkbare technieken) 
De Bouwmeister gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je 
computer, tablet of smartphone.



De Bouwmeister gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 
optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je geïnformeerd over deze cookies en is er 
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. Lees hier meer over op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-
wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vragen of klacht 
Bij een vraag of een klacht met betrekking tot het privacy beleid kan je contact opnemen per mail. 
Mail je vraag of klacht naar rick@debouwmeister.nl.
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