
Privacy Statement 

Inleiding 

Huis & Verf heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het 

veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. Huis & Verf is een tweede handelsnaam van AAA Schilderen en 

Beglazen v.o.f geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09135756 en bij de belastingdienst 

onder nummer NL817979773B01. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Huis & Verf verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of producten 

aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren, persoonlijk met u te communiceren en contact met 

u te onderhouden. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

• Voornaam, voorletters en achternaam 

• Bedrijfsnaam 

• Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats 

• Telefoonnummer (mobiel en/of vast) 

• E-mailadres 

• Bankgegevens 

• Verzekeringsgegevens  (indien van toepassing) 

Bijzondere persoonsgegevens 

Huis & Verf verwerkt geen bijzondere/gevoelige persoonsgegevens zoals: 

• Medische gegevens 

• Financiële gegevens 

• Etnische gegevens 

• Burgerservicenummers 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Huis & Verf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wel zijn wij gehouden aan de 

wettelijke bewaartermijnen die gelden voor opslag van financiële gegevens. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 

Huis & Verf zal uw persoonsgegevens pas uitwisselen met derden wanneer dit: 

• Met u is overeengekomen 

• Noodzakelijk is voor de werkzaamheden en/of levering van goederen 

• Wanneer er een wettelijke verplichting en/of ambtelijk bevel is 

• Noodzakelijk voor facturatie dan wel incasso 

Uw gegevens worden nooit verkocht aan andere partijen die niet betrokken zijn met Huis & Verf, geen belang 

hebben bij de werkzaamheden en/of levering van goederen en voor commerciële doeleindes. 

 

 



Websitebezoek (Cookies) 

Voor verbetering van onze website en u optimaal van dienst te kunnen zijn maken wij op onze website gebruik 

van de volgende cookies: 

• Functionele cookies 

• Analytische cookies (Google Analytics) 

• Tracking cookies 

Voor meer informatie over, het gebruik van, cookies verwijzen we u naar ons cookiereglement  

( https://www.huisenverf.nl/cookies ) 

Beveiliging 

Huis & Verf hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zullen dan 

ook met grote zorg met deze gegevens omgaan om misbruik, verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatige 

verwerking te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact met ons op via info@huisenverf.nl 

Wijziging privacy beleid 

Huis & Verf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld 

wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website zichtbaar zijn. 

Raadpleeg u daarom periodiek onze website. 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u 

contact opnemen via info@huisenverf.nl 

 

Deze Privacy Statement is opgemaakt: 2 januari 2019 
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