
Privacy en Cookiebeleid 
Privacyverklaring 

Stukadoorsbedrijf Roelof Vreekamp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

30144849, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring. 

Verwerken wij uw gegevens? 

Als u een klant of leverancier van ons bent, of ooit een offerte bij ons heeft aangevraagd dan 

verwerken wij uw gegevens. Want zonder uw gegevens kunnen we geen factuur of offerte 

maken. 

Welke gegevens verwerken wij en waarom? 

Omdat u gebruik maakt van onze diensten of wij maken gebruik van uw diensten, beschikken wij 

over de volgende gegevens van u: 

- Voor-en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- Emailadres 

Deze gegevens verwerken wij actief. Dus daadwerkelijk opslaan en gebruiken. Daarnaast 

beschikken wij over uw bankrekeningnummer. Maar deze slaan wij niet op. Maar omdat we 

betalingen van u ontvangen beschikken we wel over deze gegevens. Maar wij gebruiken dit 

nergens voor. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze administratie. De wet heeft 

bepaalt dat dit 7 jaar is. 

Delen van persoonsgegevens 

Wij verkopen of delen uw gegevens niet aan derden en gebruiken deze uitsluitend voor de eerder 

genoemde zaken. Wel maken wij gebruik van een administratiekantoor. Zij hebben inzicht in 

genoemde gegevens. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, hierin 

staat dat zij zich ook aan de wetgeving omtrent de privacy houden. 

Gegevens inzien of aanpassen 

Wilt u uw gegevens inzien of laten aanpassen? Dan kunt u contact opnemen via 

info@roelofvreekamp.nl  

 

 



 

Cookiebeleid 
Soorten Cookies gebruikt in de website van Stukadoorsbedrijf Roelof Vreekamp 

1. Functionele cookies 

De cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de 

website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u 

niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van 

de cookiemelding vallen onder functionele cookies. 

2. Analytische cookies 

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te 

kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. Er 

worden geen persoons of privacy gevoelige gegevens opgeslagen bij deze functie. 

 


