
 

 

PRIVACYVERKLARING 

 

Algemeen 

Privacy is een groot goed. Van Keulen Interieurbouw B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met deze privacyverklaring 

informeren wij onze websitebezoekers, afnemers en andere relaties over de informatie die wij over hen verzamelen en de manier waarop 

wij deze informatie gebruiken. 

 

Persoonsgegevens 

a. Websitebezoekers 

Wij gebruiken op onze website geen zogenaamde ‘cookies’. Er wordt dan ook geen klein tekstbestand op bijvoorbeeld uw computer, tablet 

of smartphone opgeslagen.  

b. Afnemers 

Van Keulen Interieurbouw B.V. verwerkt persoonsgegevens van bij afnemers werkzame of aan afnemers verbonden personen. Wij 

verwerken deze gegevens op basis van een overeenkomst die wij met u hebben, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, 

voor accountantscontrole en voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. In alle andere gevallen zullen wij u uitdrukkelijk om 

toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. 

c. Andere relaties 

Van Keulen Interieurbouw B.V. kan persoonsgegevens verwerken van (toekomstige) relaties van Van Keulen Interieurbouw B.V. Wij 

verwerken deze gegevens voor leveringen en bestellingen of het afnemen van diensten op basis van een overeenkomst die wij met u 

hebben, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, voor accountantscontrole en voor de uitvoering of toepassing van wet- en 

regelgeving. In alle andere gevallen zullen wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. 

d. Sollicitanten 

Van Keulen Interieurbouw B.V. verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten. Na het einde van de sollicitatieprocedure worden uw 

gegevens binnen 4 weken verwijderd. Bij het geven van expliciete toestemming kan dit worden verlengd tot een periode van maximaal 1 

jaar na sluiten van de sollicitatie procedure. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Van Keulen Interieurbouw B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en gebruikt, rekening 

houdend met de stand van de techniek, applicaties en systemen die zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving om 

verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

 

Delen van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens ontvangen wij veelal van uzelf, bijvoorbeeld via een van de door Van Keulen Interieurbouw B.V. in gebruik zijnde 

websites, per e-mail of telefoon. Ook verkrijgen wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens via derden. Wij verstrekken uw 

persoonsgegevens alleen aan derden indien wij daartoe verplicht worden gesteld, dan wel indien dat noodzakelijk is voor onze 

dienstverlening. Daarbij kunt u denken aan het toezenden van (digitale) documenten/stukken (waarin persoonsgegevens staan) aan 

partijen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Wij 

verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen. 

 

Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers voor onze website en het administratiesysteem. In dat kader verstrekken 

wij persoonsgegevens aan deze derden. Met deze derden wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor deze derde eveneens is 

gehouden tot naleving van de AVG. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van Van Keulen 

Interieurbouw B.V. en niet voor doeleinden van deze derden. 

 

Onze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor eventueel privacybeleid van andere sites of bronnen genoemd op onze website. 

 

Bewaartermijnen 

Van Keulen Interieurbouw B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze verklaring 

genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

 

Uw rechten 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u doen via 

het e-mailadres info@keulen.com. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich 

omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan 

wettelijke bewaartermijnen.  

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij 

u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-

nummer. Van Keulen Interieurbouw B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 

 

Wijziging privacyverklaring 

Van Keulen Interieurbouw B.V. kan wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen op ieder gewenst moment zonder voorafgaande 

kennisgeving. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op onze website www.keulen.com. 

 

Vragen / contact 

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op. 

Vastgesteld op 15 juli 2021 

 


