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PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

 

Klaas Soer Grondverzet, gevestigd aan de Langekamp 22, 5306 GV Brakel (hierna: Klaas Soer 

Grondverzet) verzamelt en verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Klaas Soer 

Grondverzet respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. 

Middels deze privacyverklaring geven wij duidelijkheid over welke persoonsgegevens wij verzamelen en 

gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 

zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, e-mail, 

telefoonnummer en bankrekeningnummer. 

 

Van wie wij persoonsgegevens verwerken 

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Klaas Soer Grondverzet persoonsgegevens 

verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, (potentiële) leveranciers, bezoekers van de website 

www.klaassoer.nl en alle andere personen die zelf contact met ons opnemen of van wie wij 

persoonsgegevens verwerken. 

 

Wanneer en waarom wij persoonsgegevens verwerken 

- Indien u een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om u een 

offerte te kunnen toesturen, om werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren, om zaken te 

kunnen leveren, om met u te kunnen communiceren over de uitvoering van een opdracht en om 

te kunnen factureren. 

- Indien u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer van ons bent gebruiken wij uw 

persoonsgegevens om u een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen 

plaatsen, om uw facturen te kunnen betalen en om te kunnen communiceren over andere 

aspecten van de overeenkomst. 

- Van bezoekers van de website www.klaassoer.nl verzamelen wij gebruikersstatistieken welke ons 

inzicht geven in het gebruikersgedrag op de website zoals: de aantallen bezoekers, de duur van 

een bezoek, welke delen van de website bekeken worden. De verkregen informatie gebruiken wij 

voor het verbeteren van de website. 

- Indien u ons bedrijf bezoekt kunnen er camerabeelden worden gemaakt ten behoeve van onze 

veiligheid en het trachten te voorkomen van diefstal van ons materiaal en materieel.  
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Rechtsgrond van de verwerking 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

- Toestemming; U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U 

heeft ook het recht deze toestemming weer in te trekken. 

- Uitvoering overeenkomst of in de aanloop daarvan; Wanneer tussen u en Klaas Soer Grondverzet 

een overeenkomst wordt gesloten of in de aanloop daarvan verwerken wij persoonsgegevens 

indien en voor zover dat voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is. U heeft het recht om 

verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, wij kunnen dan niet tot uitvoering van de 

overeenkomst overgaan. 

- Wettelijk verplichting; In sommige gevallen kunnen wij u vragen om een kopie van uw 

identiteitsbewijs en/of uw BSN in verband met een wettelijke verplichting. U heeft het recht om 

verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, wij kunnen dan niet tot uitvoering van de 

overeenkomst overgaan. 

- Gerechtvaardigd belang; Ook indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang en wij daarmee 

geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.  

 

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of 

wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. In verband met de 

uitvoering van een overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken 

aan partijen die materialen en/of producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden 

uitvoeren.  

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Daarbij 

houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. De duur hiervan verschilt per dienst. 

 

Beveiliging 

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij 

technische en organisatorische maatregelen. 

 

Cookies 

Op onze website www.klaassoer.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein en 

tijdelijk bestand die op uw computer wordt opgeslagen. De functionele cookies zorgen ervoor dat de 

website goed functioneert. De analytische cookies registreren hoe bezoekers onze website gebruiken. 

Met behulp van deze cookies analyseren wij het bezoekersgedrag, dit helpt ons de website 

gebruiksvriendelijker te maken. Hiervoor maken wij gebruik van de dienst Google Analytics. De 

verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. 
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Uw rechten 

U heeft het recht om ons te vragen uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. U kunt ons verzoeken 

uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming  

voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te 

maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een brief of e-mail sturen naar: 

 

Klaas Soer Grondverzet 

Langekamp 22 

5306 GV Brakel 

e-mail: info@klaassoer.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek, bezwaar of klacht daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u 

een beveiligde kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens 

kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Tot slot wijzen wij u er op dat u zich altijd kunt wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Copyright 

De inhoud van onze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en video’s zijn 

beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Klaas Soer Grondverzet Brakel. 

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Klaas Soer Grondverzet Brakel is het niet toegestaan 

deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.  

 

Aanpassen Privacy- en cookieverklaring 

Klaas Soer Grondverzet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. 

Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 

hoogte bent. 

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2020 
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