
1. PRIVACYVERKLARING 

Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onderstaande is van toepassing op alle websitebezoeken, 
contacten en overeenkomsten van en met Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V., gevestigd aan 
Energieweg 8e, 5145 NW Waalwijk. 
 
 

2. CONTACTGEGEVENS 

www.kleijngeld.nl 
Energieweg 8e 

5145 NW Waalwijk 

0416-567900 

info@kleijngeld.nl 
 

 

3. INLEIDING 

Wij bieden verschillende diensten aan op onze website. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in 
sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.  
Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij 
zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen 
persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op 
ons rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 
 

 

4. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en 
verwerken. Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. verwerkt de volgende gegevens: 
 
▪ Voor- en achternaam 
▪ Adresgegevens 
▪ Telefoonnummer 
▪ E-mailadres 
▪ Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 

 

5. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

▪ Het afhandelen van uw betaling 
▪ U telefonisch benaderen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
▪ U desgevraagd informatie toe te sturen. 
▪ Verzenden van onze nieuwsbrief. 
▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren 
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
▪ Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de 

website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, doormiddel van uw gedrag op de 
website. 

▪ Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
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6. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren of nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. 

 
 
7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. verstrekt persoonsgegevens 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. 
 

 

8. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Kleijngeld Bouw Onderhoud en Ontwikkeling B.V. gebruikt alleen technische en functionele Cookies. En 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bij voorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 

wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zicht afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 

stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 

de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Er worden van de navolgende cookies gebruik gemaakt op de website van Kleijngeld Bouw Onderhoud en 
Ontwikkeling B.V.: 

 
Cookie : Googly Analytics 
Naam : _ga 
Functie : Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn : 2 jaar 

   
   

Cookie : Googly Analytics 
Naam : _gat 
Functie : Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn : Wordt verwijderd zodra de website wordt verlaten 

   
   

Cookie : Googly Analytics 
Naam : _gid 
Functie : Analytische cookie die website bezoek meet 
Bewaartermijn : Wordt verwijderd zodra de website wordt verlaten 

   
   

Cookie : Website 
Naam : sci_session 
Functie : Functionele website cookie 
Bewaartermijn : Wordt verwijderd zodra de website wordt verlaten 

 

 

  



9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. is 

niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites en diensten welke niet onder het directe beheer van 

Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. vallen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de 

website die u bezoekt. 

 

 

10. 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 Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. en heeft u het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleijngeld.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, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling 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 

 

 

11. HOE WIJ PERSOONSGEGEGEVENS BEVEILIGEN 

Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling 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 met ons op of via info@kleijngeld.nl of via ons 
contactformulier. 
 
 

12. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID 

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter 

altijd de meest recente versie.  
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