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Privacy verklaring 

Prins techniek en montage zal de privacy van alle relaties en bezoekers van haar site waarborgen 

en wij zullen ten alle tijde de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk en 

zorgvuldig behandelen. 

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan onze website 

Bij elk bezoek aan onze website kan het zijn dat de server een IP-adres herkent als terugkerende 

bezoeker van de website. Wij gebruiken de op de server bewaarde gegevens over het gebruik 

van de website Prins techniek en montage alleen om de bezochte webpagina’s te analyseren om 

daarmee de functionaliteit, de inhoud van de website en het productenaanbod te verbeteren. 

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij ook: 

- uw e-mailadres als u berichten/vragen plaatst op deze website 

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert 

- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-

registratie) 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze 

bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  

Als u besluit een recensie of reactie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere 

persoonlijke gegevens toevoegt. We vinden het fijn als bezoekers van onze site hun mening 

willen delen met andere bezoekers, maar wij houden ten alle tijden het recht om bijdragen die 

niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren. 

Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om uw vra(a)g(en), opdracht(en) en/of bestelling(en) 

zo vlot en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens 

uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 

Prins techniek en montage zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 

uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw 

opdracht(en) en bestelling(en). 

Prins techniek en montage gebruikt de verzamelde gegevens om haar (potentiële) klanten de 

volgende diensten te leveren 

Als u een offerte of informatie aanvraag doet, zijn we uw naam, tussenvoegsel, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Dit om uw offerte of informatie persoonlijk 

te maken en om deze goed te kunnen uitvoeren en u daadwerkelijk de offerte of informatie te 

kunnen aanbieden. 

 

Als u een opdracht of bestelling plaatst, zijn we uw naam, tussenvoegsel, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel; betaalgegevens nodig. Dit is om uw 

opdracht of bestelling te kunnen uitvoeren en u daadwerkelijk de overeenkomst/factuur te 

kunnen aanbieden. Persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst 7 

jaar na dato bewaard, dit i.v.m. de wettelijke plicht. 

Om het Factureren en het proces van offerte aanvragen bij Prins techniek en montage zo 

aangenaam mogelijk te laten zijn, nu en in de toekomst, slaan wij uw persoonlijke gegevens en 

de gegevens met betrekking tot uw opdracht(en) of offerte aanvra(a)g(en) en het gebruik van 

onze diensten op.  
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Deze toestemming geeft u ons op het moment dat u gegevens aan ons verzend of verstrekt, in 

welke vorm dan ook. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over 

de ontwikkeling van onze website en over onze diensten of speciale aanbiedingen en acties. Als 

u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door ons een mail te sturen. Dit kunt u zenden 

naar info@prinstechniekenmontage.nl Bellen met Einte Prins kan ook via nummer 06-57617988. 

 

Als u reageert via ons contact formulier vragen wij uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-

mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren waarnaar 

u informeert of vraagt.  

Prins techniek en montage zal nooit uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen en zal 

uitsluitend aan derden uw gegevens ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het 

uitvoeren van uw vraag of opdracht. Wij en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  

Verwerking van persoonsgegevens van onze crediteuren 

Persoonsgegevens van crediteuren worden door Prins techniek en montage verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstelling(en):  

- Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over de opdracht/bestelling; 

Wij doen dit om een opdracht of bestelling tot uitvoer te brengen zoals is overeen gekomen. 

Prins techniek en montage kan u de volgende (persoons)gegevens van u vragen: 

Voornaam, achternaam, tussenvoegsel, bedrijfsnaam, (zakelijk)adres, (zakelijk)postcode, 

(zakelijk)woonplaats, (zakelijk)telefoonnummer, (zakelijk)e-mailadres (zakelijk) bankrekening. 

Persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst 7 jaar na dato bewaard, 

dit i.v.m. de wettelijke plicht. 

Zoals eerder vermeld zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie 
in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval 
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens 
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor 
geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger.  
 
Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  
- Alle personen die namens Prins techniek en montage van uw gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten;  

mailto:info@prinstechniekenmontage.nl
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Vervolg beveiliging 

- Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens.   

 
Rechten 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Prins techniek en montage, dan 

kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw 

gegevens of als u deze wilt wijzigen. U kunt ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u 

bewaren. Bij voorkeur via mail: info@prinstechniekenmontage.nl  Bellen kan via nummer 06-

57617988. U dient er wel rekening mee te houden dat wanneer u gegevens laat wijzigen, Prins 

techniek en montage u dan (bepaalde) diensten mogelijk niet meer kan verlenen.  

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij 

dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Wijzigingen 

Prins techniek en montage behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. In 

geval wijziging(en) van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de 

meest recente versie. 
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