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AVG Privacy Policy 
 
Kooiker installatie b.v., gevestigd aan de Wethouder Klompstraat 6, 7951 SC te Staphorst,, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Kooiker installatie b.v. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Kooiker installatie b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
-  Het afhandelen van uw betaling 
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
-  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
-  Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 
Kooiker installatie b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Kooiker installatie b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
 
Inzicht gegevens 
Alleen de medewerkers van Kooiker installatie b.v. die de gegevens nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot deze gegevens. 
 
Persoonsgegevens    Bewaartermijn  Reden 
Bovengenoemde N.A.W. gegevens    7 jaar na laatste factuur  Wettelijke verplichting 
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Delen van persoonsgegevens met derden 
Kooiker installatie b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Cookies 
Om te zorgen dat onze website goed blijft werken en u fijn kunt rondkijken gebruiken wij 
cookies. 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. 
Cookies van onze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en 
zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. 
 
Welke cookies zijn er? 
Cookies zorgen ervoor dat: 
• de website snel is; 
• fouten en ongemak op de website worden opgespoord; 
• verbeteringen kunnen worden getest; 
• u berichten kunt delen via social-media zoals Facebook en Google. 
• adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen kunnen meten hoe vaak 
een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze 
meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden 
geplaatst. 
 
Hoe lang blijven cookies staan? 
De meeste cookies van deze site verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven 
enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser 
verwijderen. 
 
Cookies verwijderen of uitschakelen 
Cookies kunt u altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over 
het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: 
de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt. 
 
De volgende Cookies worden gebruikt door Kooiker installatie b.v. 
Functionele en analytische cookies. 
Met Google Analytics meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. 
Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we uw 
data. Hierdoor zien we niet hoe u onze sites gebruikt en zal u langer moeten wachten op 
verbeteringen. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Kooiker installatie b.v.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@kooikerinstallatie.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk. 
 
Kooiker installatie.b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Kooiker installatie b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed  
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 
klantenservice of via info@kooikerinstallatie.nl 
 
Staphorst, juli 2018. 
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