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Privacy Verklaring
Hier vindt u de privacy verklaring van Verkerk Montage. Hierin wordt omschreven hoe er met uw
persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Verkerk Montage, via
www.haardenmontage.nl, info@haardenmontage.nl of klussenbedrijfverkerk@hotmail.com.
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Verkerk Montage is een klussenbedrijf met als specialisatie het aanleggen van rookkanalen en
haarden, ook kunt u terecht voor reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan uw haard. Verder
kunt u Verkerk Montage benaderen voor het uitvoeren voor klus werkzaamheden in en om uw
woning.
Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens kun u altijd contact met ons opnemen via
een email naar info@haardenmontage.nl / klussenbedrijfverkerk@hotmail.com / 06 -12 90 32 90
Verkerk Montage is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Raymond Verkerk.
Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Verkerk Montage.
Deze worden hieronder toegelicht. Verkerk Montage gebruikt uw gegevens alleen om rechtstreeks
met u contact op te nemen danwel via de email, danwel telefonisch. Uw gegevens worden door
Verkerk Montage niet aan derden verstrekt.
Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Verkerk Montage
via de website www.haardenmontage.nl , via de email of telefonisch via 06 – 12 90 32 90.
Er wordt u alleen naar de benodigde gegevens gevraagd, om een voorstel of een dienst aan te
kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving
van de werkzaamheden, eventueel met foto´s.
Op het moment dat u contact opneemt met Verkerk Montage via mail, dan worden die gegevens
die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en eventueel foto´s,
opgeslagen op de mailserver en op een beveiligde computer. Die mails worden tot maximaal twee
jaar terug bewaard.

Google Adwords
Via Google kunt u terecht komen op de website van www.haardenmontage.nl.
De gegevens die Google Adwords via de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Adwords.
Argeweb
De website en back-ups van de website worden gehost bij Argeweb.
Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Verkerk Montage
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met Verkerk Montage. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Verkerk Montage vastgelegd zijn? Dan heeft u het
recht op het laten wissen van uw gegevens.
Beveiliging
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit
betekent dat uw verbinding met de website van Verkerk Montage, www.haardenmontage.nl privé is.
Verkerk Montage verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten
van Verkerk Montage via de e-mail of telefonisch. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan
derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Verkerk Montage met andere partijen te
delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Wij trachten altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Verkerk Montage, Raymond Verkerk
www.haardenmontage.nl
Info@haardenmontage.nl
klussenbedrijfverkerk@hotmail.com
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