
Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van HoutOffertes.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de 
gegevensverwerking door HoutOffertes.nl. HoutOffertes.nl respecteert de privacy van alle aanvragers.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van HoutOffertes.nl, vragen we u om uw 
organisatiegegevens en persoonsgegevens van uw contactpersonen te verstrekken. Deze gegevens 
worden opgeslagen in het klantensysteem van HoutOffertes.nl en gebruikt om onze diensten aan u te 
kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door HoutOffertes.nl. Wij 
verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe 
verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een overeenkomst tussen u en HoutOffertes.nl. U heeft te allen tijde de mogelijkheid 
om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat

geval kunt u contact met ons opnemen via info@houtoffertes.nl of bel 0172-242322.

Aanvragen van een offerte via onze site

Als u via onze site een offerte aanvraagt, vragen wij om uw bedrijfsnaam, uw naam, uw 
adresgegevens, uw e-mailadres en uw telefoonnummer om op basis van uw gegevens een passende 
offerte toe te zenden en bij eventuele vragen via de mail of telefonisch contact met u op te nemen. 
Deze gegevens bewaren wij in onze database, zodat wij te allen tijde na kunnen gaan welke 
werkzaamheden wij u aangeboden hebben tegen welke prijzen. Op deze manier ontstaat er geen 
verwarring over oudere werkzaamheden en prijsafspraken. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen uit 
onze database? Dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij verwijderen uw gegevens dan direct.

Bewaartermijn klantgegevens

HoutOffertes.nl bewaart uw organisatiegegevens en persoonsgegevens van contactpersonen. En zal 
deze kunnen gebruiken voor nieuwsbrieven, indien u onze nieuwsbrieven niet langer wil ontvangen, 
kunt u zich via een button in de nieuwsbrief eenvoudig uitschrijven, we verwijderen dan tevens uw 
gegevens uit ons bestand.
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