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PRIVACYVERKLARING      C. DE RUITER BOUW EN ADVIES 

 

 

BEDRIJFSGEGEVENS 

C. de Ruiter bouw en Advies 

Industrieweg 9 

4143 HP  Leerdam 

Contactpersoon: de heer C. de Ruiter 

 

Met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ wordt in deze Privacyverklaring ‘C. de Ruiter bouw en 

advies’ bedoeld. 

 

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen op het 

moment dat wij met u een overeenkomst sluiten, of wanneer u onze website 

gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze 

privacyverklaring staat waarom wij deze gegevens verzamelen, wat wij ermee 

doen en hoe wij daar mee om gaan. 

 

 

 

ARTIKEL 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.  

a. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat wij een overeenkomst met u 

hebben. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

 NAW-gegevens; 

 Geslacht; 

 Telefoonnummer(s); 

 E-mail(s) 

 Website  

 Betalingsgegevens. 

 Verblijfadres; 

 Factuuradres; 

De volgende onderdelen worden alleen gebruikt voor het aanvragen van 

vergunningen en worden niet opgeslagen in het administratie pakket (de per 

mail aangeleverde gegevens welke nodig zijn voor de aanvraag worden met 

de overige mail gearchiveerd) 

 Werkadres als het afwijk van het verblijfadres; 

 Eigendomssituatie (perceel / bebouwing e.d.) 

 BSN-nummer (Wordt alleen gebruikt voor het aanvragen van vergunningen 

en wordt niet opgeslagen in het administratie pakket) 

b. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 Het uitvoeren van onze werkzaamheden / overeenkomst; 

 Het afhandelen van uw betaling(en) met behulp van administratiesoftware 

en het voeren van een onkosten- en urenlijst; 

 Het communiceren met betrokken partijen om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 

 Het verwerken van persoonsgegevens bij wettelijke verplichtingen (zoals 

bv. bij BTW-aangifte en aangifte 

 inkomstenbelasting),  

 Indien op termijn van toepassing, het versturen van nieuwsbrieven of 

uitnodigingen. 

c. Wij bewaren uw persoonsgegevens minimaal zolang de wettelijke 

bewaartermijn voorschrijft 

d. In principe zullen de door ons gemaakte tekeningen en rapporten onbeperkt 

bewaard blijven waarbij de volgende gegevens blijven bestaan: Werkadres, 

naam van de opdrachtgever en de situatiegegevens van het  object 

 

ARTIKEL 2. RECLAME, ACQUISITIE EN GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL  

a. Voor reclame en acquisitie doeleinden worden de door ons gemaakte 

tekeningen, 3d-afbeeldingen en rapporten gebruikt.  

b. Tijdens de werkzaamheden wordt door ons beeldmateriaal gemaakt van uw 

bezit (woning, kantoor, o.i.d).  

 

ARTIKEL 3. CONTACTFORMULIER WEBSITE.  

a. Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een 

vrijblijvende prijsaanbieding op te vragen middels een contactformulier. Hierbij 

wordt u gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen 

behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. 

b. De gegevens die u ons toestuurt, komen terecht in de mailbox. Deze worden 

bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail. 

En als ze niet worden verwijderd uit de mailbox zullen ze gearchiveerd worden 

met de overige mail. 

 

ARTIKEL 4. PUBLICATIE EN VERSTEKKING AAN DERDEN.  

a. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, 

behalve als dat nodig is voor het leveren van de gevraagde dienst of bij een 

wettelijke verplichting. 

b. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het kunnen uitvoeren van 

de financiële administratie.  

c. Soms werken wij samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u 

gevraagde dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw 

persoonsgegevens aan deze bedrijven verstrekt voor zover dat nodig is voor 

het uitvoeren de werkzaamheden / overeenkomst. 

d. In geen enkel ander geval zullen wij uw persoonsgegevens zonder 

toestemming verstrekken aan andere bedrijven of instellingen. 

ARTIKEL 5. BEVEILIGING. 

a. De software op de computers word continu geüpdatet. Dit om ongewenst 

indringen te voorkomen  

b. Indien het nodig blijkt te zijn, stellen wij ons beveiligingsbeleid bij.    

 

ARTIKEL 6. BEWAARTERMIJNEN.  

a. Wij bewaren persoonsgegevens minimaal voor een periode van 10 jaar. We 

gaan uit van minimaal de termijn waarbinnen de belastingdienst nog gegevens 

kan opvragen of nog aanslagen of correcties kan toepassen. Omdat dergelijke 

activiteiten mogelijk niet direct bij ons binnenkomen, houden we een ruime 

tijdsmarge aan. 

b. E-mails worden minimaal conform de wettelijke bewaartermijn opgeslagen.   

 

ARTIKEL 7. INZAGE, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS.  

a. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, 

kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende 

rechten: 

 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we 

daarmee doen; 

 Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 

 Het laten corrigeren van fouten; 

 Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens; 

 Het intrekken van toestemming; 

 Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 

 Het overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of 

een andere, door u genoemde organisatie. 

b. Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt u contact met 

ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is 

gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee 

te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 

reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

c. Indien u zich niet kunt legitimeren, en het dus niet duidelijk is dat u de persoon 

bent waarvoor u zich houdt, kunnen wij geen gevolg geven aan uw verzoek. 

Dit om misbruik te voorkomen.  

 

ARTIKEL 8. GESCHILLEN.  

a. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Indien uw klacht 

redelijk is en ons niet belemmerd in de uitvoering van ons werk, zullen we die 

honoreren. 

b. Indien u desondanks meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u 

het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).   

 

ARTIKEL 9. WIJZIGEN.  

a. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. 

Wilt u de wijzigingen volgen kijk dan als u het nodig vind naar de laatste versie 

op de website: www.deruiterbouwenadvies.nl  

 

Wij hebben uiterste zorg besteed aan deze Privacyverklaring. Desondanks is het 

mogelijk dat hierin onjuistheden zijn opgenomen. Wij kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor technische of redactionele fouten, noch voor eventuele 

gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk onbereikbaar zijn 

van de website waarop deze Privacyverklaring is geplaatst.  

 


