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Bruggeman Bouwadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

van particulieren en personen bij bedrijven zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wij respecteren de privacy van alle personen voor en waarmee we werken. 

In deze verklaring leggen we uit wat ons algemeen beleid is. Wij beschrijven daarin welke 

persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten 

u hebt. 
 

Contactgegevens: 

Naam 

Adres 

Plaats 

Telefoon 

Website 

E-mailadres 

 
: Bruggeman Bouwadvies 

: Linie 578b 

: 7325 DZ APELDOORN 

: 055 5348457 

: www.bruggeman-bouwadvies.nl 

: info@bruggeman-bouwadvies.nl 

 

Voor welke doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Bruggeman Bouwadvies verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de 

volgende doelen: 

• Communicatie; 

• Het correct uitvoeren van onze werkzaamheden; 

• Het opstellen van facturen en het afhandelen van uw betaling; 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor ons werk; 

• Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 

belastingaangifte. 

• Acquisitie. 

 
Grondslagen voor verwerking? 

• Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of 

het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u 

daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor 

hebben. 

• Als u Bruggeman Bouwadvies toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw 

persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment 

intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt. 
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Welke gegevens verzamelen wij? 

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze 

bedrijfsrelaties en particulieren: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres(sen) 

• Bankrekeningnummer/lBAN 

• Facturen 

• Overige gegevens die u actief verstrekt aan Bruggeman Bouwadvies, bijvoorbeeld in 

correspondentie, visitekaartjes en telefonisch. 

 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Bruggeman Bouwadvies bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven en 

particulieren. In het belang van de uitgevoerde werkzaamheden is er geen limiet aan de 

duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Tenzij het verzoek komt van het 

bedrijf of particulier deze gegevens te vernietigen. De gegevens van het project waar u bij 

betrokken was, wordt wel na de wettelijke bewaartermijn vernietigd. 

 
Delen we persoonsgegevens met derden? 

Bruggeman Bouwadvies verkoopt en deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien andere bedrijven werkzaamheden in 

opdracht van ons uitvoeren en daarbij uw gegevens nodig zijn, dan sluiten we met dit 

bedrijf een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens op 

hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid worden verwerkt. Bruggeman 

Bouwadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 
Hoe beveiligen we uw gegevens? 

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in verkeerde 

handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn: 

• Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall. 

• We maken alleen gebruik van officiële software met licenties. 

• Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord. 

• Alleen mensen die daartoe bevoegd zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 

• We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens 

verwerken, zodat uw privacy wordt gewaarborgd. 

 
Wat gebeurt er bij dataverlies? 

Bruggeman Bouwadvies zal er alles aan doen om de gegevens van de klant veilig op te 

slaan. Wanneer we constateren dat klantgegevens ontvreemd zijn zullen wij de getroffen 

klant binnen één werkdag op de hoogte stellen. 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- 

persoonsgegevens/tip-ons 
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