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Via onze Website(s) en algemene bedrijfsvoering worden privacygevoelige gegevens oftewel 

persoonsgegevens verwerkt. Moduulbouw BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot 

belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat 

wij: 

• onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze 

privacyverklaring; 

• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn 

voor legitieme doeleinden; 

• u ruim van te voren informeren dat wij uw persoonsgegevens verwerken  

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook 

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of 

te verwijderen. 

Moduulbouw BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit 

welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de website gebruiken. Wij raden u 

aan deze zorgvuldig te lezen. 

 

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Moduulbouw BV 

 

Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen 

handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten 

bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. 

 

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en bedrijfsnaam. en naw-gegevens. Dit 

doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie minimaal 7 jaar in verband met de 

wettelijke fiscale bewaarplicht. 

 

Contactformulier en Nieuwsbrief 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 

 

Reclame 

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: 

• per e-mail 

• via een persoonlijk bezoek 

• telefonisch contact 

• via social media 

• IP Herkenning 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.  

 



Uw naam en adres als referentie gebruiken 

Bij aankoop van producten worden de gegevens van de koper één maand na factuurdatum automatisch 

toegevoegd aan het referentie bestand die gepubliceerd staat op websites, folders en beurzen. De koper kan te 

allen tijde aangeven niet (meer) te willen deelnemen aan dit bestand. 

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij 

dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

 

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd 

geanonimiseerd. 

 

Cookies 

Moduulbouw BV gebruikt of verwerkt zelf geen cookies.  

 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de 

volgende maatregelen: 

• Alle gegevens staan opgeslagen in een gebruikelijk veel voorkomend ERP systeem met twee traps 

authenticatie. Daarnaast staat onze gehele (digitale)administratie in een afgesloten ruimte. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons 

opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

 

U hebt de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

• het laten corrigeren van fouten 

• intrekken van toestemming 

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde 

persoon aanpassen of verwijderen. 

 

Klacht indienen 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Contactgegevens 

Moduulbouw BV 

Wehlseweg 10 

7035ce – Kilder 

R.G. Bulte 

Rob@moduulbouw.nl 

0314 – 683926 

 



Cookieverklaring 
 
Wat is een cookie? 

Bedrijven maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze 

website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer 

wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 

teruggestuurd worden. 

 

Gebruik van permanente cookies 

Met behulp van een permanente cookie kunnen bedrijven jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. 

De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt 

gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen bedrijven dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor 

hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van 

diverse websites kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 

 

Met behulp van een sessie cookie kunnen bedrijven zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek 

hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze 

bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. 

 

Met jouw toestemming plaatsen derde partijen een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd 

zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website 

ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet 

gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen 

op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op 

sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van 

Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij 

hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke 

regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies 

verwerken. 

 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar 

en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, 

Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het 

Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 

passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze 

contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie 

in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies 

en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je 



vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen. 

 

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 

 
 

 

https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
https://web.archive.org/web/20160702001240/http:/www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen/

