
Privacyverklaring:  

 

1. Hermans schilderwerk en privacy 

Hermans schilderwerk streeft erna om de privacy te respecteren en garanderen van al onze        

medewerkers, klanten, leveranciers en andere direct betrokkenen waar wij mee samenwerken, 

waaronder ook bezoekers van onze website en potentiële klanten die ons via internet benaderen. 

Met deze privacyverklaring willen wij duidelijk maken dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke 

gegevens en toelichten welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor ze worden gebruikt. 

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op die gegevens welke zijn verkregen, verwerkt en 

opgeslagen tijdens het bezoeken van onze website en/of verkregen door het invullen van het 

contactformulier op onze website. 

 

2. Verwerking van uw persoonsgegevens 

Hermans schilderwerk verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruikt maakt van onze 

diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze vrijwillig heeft vertrekt door het invullen van het 

contactformulier op onze website. De volgende gegevens verwerken wij van u: 

 

- Naam  ( voor-  en achternaam ) 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E- mailadres 

- IP- adres 

Deze gegevens verwerken wij om telefonisch en/of per e-mail contact met u op te kunnen nemen 

voor het opstellen van een offerte of het verstrekken van de door u opgevraagde informatie. Mocht 

uit dit contact met u een overeenkomst van opdracht tot stand komen dan registreren wij daarnaast 

persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten efficiënt en met de hoogste kwaliteit aan u te 

kunnen leveren. 

 

3. Invullen van het contactformulier 

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de 

gegevens die u ons toestuurt alleen gebruikt voor het volledig beantwoorden en afhandelen van uw 

vraag. Deze gegevens worden ongeveer één jaar in ons mailarchief bewaard en niet gedeeld met 

derden. 

 

4. Google Analytics 

Op deze website maakt Hermans schilderwerk gebruik van Google Analyticscookies. Deze worden 

maximaal 26 maanden bewaard.  



5. Links naar websites van derden 

Op de website van Hermans schilderwerk zijn links opgenomen die leiden naar websites van andere 

organisaties  zgn. derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites. Wij kunnen 

dan ook garanderen dat deze op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens 

omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze derden websites te lezen voordat u deze 

websites gebruikt. 

 

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens 

Hermans schilderwerk bewaart uw persoonsgegevens voor zolang het nodig is om de doeleinden te 

realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld, 

 

- Contactgegevens verkregen vanaf onze website, worden niet langer dan één jaar bewaard en 

verwijderd indien er geen overeenkomst van opdracht met u tot stand is gekomen 

- Gegevens over uw website bezoek worden automatisch na 14 maanden van onze webserver 

verwijderd. 

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden 

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

 

8. Beveiliging van persoonsgegevens 

Hermans schilderwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregels 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

van uw gegevens tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbare SSL -certificaat 

om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

9. Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of verwijderen. Wilt u 

hiervoor een verzoek indienen dat kan dit door ons contactformulier in te vullen, direct telefonisch of 

via onderstaand e-mailadres contact met ons op te nemen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op uw 

verzoek reageren. 

 

Contactgegevens: 

Hermans schilderwerk BV 

Verlengde Molenstraat 11  4515 AT IJzendijke  tel. 0117-301282 info@hermans-schilderwerk.nl 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 april 2022. 

mailto:info@hermans-schilderwerk.nl

