
Privacyverklaring van Van Nieukerken 

Van Nieukerken heeft deze privacyverklaring opgesteld omdat wij uw privacy belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de 
verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) stelt.  
 
Over Van Nieukerken 
Van Nieukerken is een bedrijf dat zich bezig houdt met stemmen, onderhoud en restauratie van vleugels en piano’s.   
 
Wij zijn op de volgende manier te bereiken: 
 Adres  Hoofdstraat 158 
   8162 AR te Epe 
 Website  www.vannieukerken.nl 
 E-mail  info@vannieukerken.nl 
 Telefoonnumer 06-83241201 
 KvK-nummer 51743620 
 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?  
Als u contact met ons opneemt voor een vraag en offerte verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als wij een overeenkomst met u sluiten, dan zijn ook de betalingsgegevens 
van belang om te registeren. Bij een bezoek aan onze website wordt het IP-adres verwerkt. 
 
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 
Als wij persoonsgegevens verwerken, dan is dat voor een reden. Wij verwerken gegevens op basis van één van de volgende 
gronden: 

 de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening; 

 wij hebben uw toestemming om de gegevens te verwerken; 

 wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens; 

 u hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was. 
 
Voor welk doel verzamelen wij uw gegevens? 
Wij verzamelen persoonsgegevens niet zomaar, maar doen dat met één van de volgende doelen: 

 het opnemen en onderhouden van contact met u (relatiebeheer); 

 het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en kennismaking; 

 het uitvoeren van onze dienstverlening; 

 het betalen van facturen; 

 als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is 
om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de 
wet ons dit verplicht. Wat betreft factuurgegevens houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn. 

Minderjarigen 
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen 
diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent 
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 
ons op. Wij verwijderen dan deze informatie. 
 
Hoe zijn uw gegevens beveiligd? 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te 
beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de 
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Uw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de 
informatie die u met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en 
controleren regelmatig op onregelmatigheden. 
 
 
 



Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om 
te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens met onze partners delen als dit ten 
goede komt aan het afhandelen van onze correspondentie, overeenkomsten, contracten en/of betalingen. Met onze 
verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven natuurlijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies 
Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet 
steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze online dienst voor het 
eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van 
deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst 
werken dan niet goed meer. 

Ontvangers van persoonsgegevens: 
We delen uw gegevens met de overige derden, waaronder onze verwerkers:  
CRM systeem  
Mailserver 
Boekhouder 
Telefoondiensten 
 
Uw rechten als betrokkene 
Als u een relatie heeft met ons bedrijf, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen 
aan een derde partij of u zelf en om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Op de website 
van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan. 
 
U kunt uw rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen per e-mail of post. De contactgegevens staan 
bovenaan deze privacyverklaring. Wij hebben de mogelijkheid om een kopie van uw identiteitsbewijs op te vragen om te 
kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs 
kunt u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u de KopieID app 
gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Klachten 
Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen ons best doen om er 
samen met u uit te komen. 
 
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit kunt u 
lezen hoe u dit kunt doen. 
 
Wijzigingen  

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Om die reden adviseren wij de 

privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we u 

informeren via onze website. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2018. 

 

 

 


