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PRIVACYVERKLARING KLANTEN, LEVERANCIERS EN RELATIES 
 
 
VAN OORT GROEP kan persoonsgegevens van klanten, leveranciers en relaties verwerken, doordat 
u gebruik maakt van de diensten van VAN OORT GROEP, en/of omdat u deze zelf aan VAN OORT 
GROEP verstrekt.  
 
VAN OORT GROEP kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
– Uw voor- en achternaam 
– Uw adresgegevens 
– Uw telefoonnummers 
– Uw e-mailadres 
– Uw KVK nummer 
– Uw Bankrekening 
– Uw BTW nummer 

WAAROM VAN OORT GROEP GEGEVENS NODIG HEEFT 
Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. 

Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en 
verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van het 
contactformulier op onze website, bij het opvragen van offertes, het bestellen van goederen en het 
aangaan van overeenkomsten. 

VAN OORT GROEP verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de 
persoonsgegevens hebben gekregen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw 
toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een 
gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. VAN 
OORT GROEP gebruikt uw persoonsgegevens onder meer om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.  U kunt uw toestemming 
op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij 
daar een andere wettelijke grond voor bestaat. 

HOE LANG VAN OORT GROEP GEGEVENS BEWAART 
Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode welke wij met u in contact staan over (mogelijke) 
opdrachten en overeenkomsten en de gehele administratieve afhandeling daarvan. 

Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven, 

Contactgegevens worden verwijderd uit onze bestanden indien de contactpersoon door u wordt 
gewijzigd.  

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de 
persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren. 

DELEN MET ANDEREN 
VAN OORT GROEP verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de 
totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst/opdracht met u, of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 

WEBSITE BEZOEK 
Op de website van VAN OORT GROEP worden géén bezoekgegevens bijgehouden. Onze website 
maakt géén gebruik van Cookies. 



GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanoort.nl. VAN OORT GROEP zal zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
 
BEVEILIGEN 
VAN OORT GROEP neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt alle redelijke, 
passende, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 
WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 
VAN OORT GROEP behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig 
te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt 
vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken. 
 

 

 

 

 

 

www.vanoort.nl is een website van VAN OORT GROEP 

 


