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Wij zijn:  

Alex Kuijpers CV Service BV 

Voordeldonk 67 

5721 HL Asten 

Email: info@alexkuijperscvservice.nl 

K.v.K.nr 71356398 

 

Inleiding 

Wij vinden het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. In deze 

privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen, voor welk doel en op welke 

manier wij deze vervolgens gebruiken. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die contact heeft met Alex Kuijpers CV Service 

BV, ongeacht of u klant bent of enkel onze website bezoekt. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 

Wij zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden 

verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw 

persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. U kunt ons hierop 

aanspreken. 

Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast? 

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, 

leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een overeenkomst voor de levering, 

de installatie en het onderhoud van een product of een dienst met ons afsluit of heeft afgesloten. 

Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een 

product of dienst. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer(s), bankrekeningnummer. 

Doeleinden (waarom verwerken wij persoonsgegevens?) 

Persoonsgegevens die door u aan ons ter beschikking worden gesteld, zullen door ons alleen worden 

gebruikt voor: 

- Het beantwoorden van uw vraag over een product of dienst; 

- Het leveren en uitvoeren van het door u gevraagde product of dienst; 

- Het behandelen van klachten of geschillen; 

- Het informeren over onze dienstverlening; 

- Het debiteuren- en crediteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de 

vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau. 
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Wat is de bewaartermijn van uw gegevens? 

Wij bewaren verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 

Wij zullen de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens niet aan 

derden ter beschikking stellen. Dit laat onverlet dat derden, die wij inschakelen voor het uitvoeren 

van onze bedrijfsvoering, kennis kunnen nemen of toegang kunnen hebben tot deze gegevens in het 

kader van hun werkzaamheden voor ons. 

Beveiliging 

Wij dragen zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of 

wijziging van de via deze website ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens. De 

door ons genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat 

moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de gegevens. 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. 

Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren? Stuur uw verzoek per email naar 

info@alexkuijperscvservice.nl 

Wijziging van de privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in 

onze bedrijfsvoering. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u 

automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Wij raden u aan 

regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Links 

Op deze website zijn links naar websites opgenomen die niet door ons worden beheerd. Deze 

websites zijn zorgvuldig geselecteerd. Wij hebben geen invloed op de inhoud, het gebruik en de 

beschikbaarheid van deze websites. 

Het staat u vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar 

deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor Alex Kuijpers CV Service BV 

of haar producten of diensten. Wij behouden ons het recht voor u op ieder moment naar eigen 

inzicht te verzoeken een door u geplaatste hyperlink te verwijderen. 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies via Google Analytics. Een cookie is een eenvoudig klein 

bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser of de harde 

schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. 

De cookies op deze website zijn bedoeld om het gebruik van deze website te faciliteren, instellingen 

en voorkeuren van de gebruiker van deze website te onderhouden en/of het gebruik van deze 

website bij te houden en daarover rapportages te verkrijgen. De cookies kunnen via de browser 

worden uitgezet, maar dit kan het functioneren van deze website negatief beïnvloeden. 
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Heeft u vragen of klachten? 

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op via 

info@alexkuijperscvservice.nl Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de 

verwerking van uw persoonsgegevens. 

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de 

privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Disclaimer 

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan 

het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Wij aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.  
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