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Privacyverklaring 
 

Meulders BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten. Wij 
doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring bijkomende vragen heeft, kan 
u met ons contact opnemen via bovenstaande gegevens. 

Meulders BVBA houdt zich aan de regels van het beheer van persoonsgegevens (GDPR).                                                   

Dit betekent o.a.:                                                                                                                                                               

- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze werden gevraagd             

- vragen om toestemming van de betrokkenen indien nodig voor de verwerking van persoonsgegevens      

- passende maatregelen nemen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is                      

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

 

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt? 
De persoonsgegevens van onze klanten worden verwerkt voor volgende doeleinden :                                      

- het contacteren van de klant voor het maken van een afspraak van een plaatsbezoek                                                   

- het versturen van prijsopgaven/facturen                                                                                                                   

- het contacteren van de klant voor technische vragen                                                                                                                                                                                                                             

- het contacteren van de klant voor plaatsing en na-service                                                                                                           

Welke gegevens worden verwerkt? 
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van een klant vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:        

- identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, BTW-nummer 

 

Wie verwerkt de gegevens? 
De gegevens worden verwerkt door volgende personen:                                                                                        -  

- Zaakvoerders Ivo Meulders en Tom Meulders                                                                                                          

- Office Manager Marleen Mols (echtgenote van Ivo Meulders) 

http://www.meulders.be/
mailto:info@meulders.be


Verstrekking aan derden 
De gegevens kunnen aan derde partijen worden gegeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 

hierboven beschreven doeleinden, zoals het in contact brengen met leveranciers voor technische vragen. 

Wij geven de persoonsgegevens nooit door aan andere partijen dan diegene waarmee we een 

verwerkersovereenkomst hebben. Deze partijen waarborgen uiteraard de veiligheid van de 

persoonsgegevens. 

Verder zullen wij deze gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, 

zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor het doel waarvoor deze gevraagd 

zijn.  

Beveiliging van de gegevens 
Volgende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking:                                                                                                                                                                          

- alle betrokken personen binnen Meulders BVBA zijn gehouden aan geheimhouding daarvan                                       

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op de computers die tevens voorzien zijn van een 

legaal programma en antivirus                                                                                                                                        

- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 

Uw rechten in verband met je gegevens 
U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Via 

eerder vermelde contactgegevens kan men ons contacteren. Tevens kan men bezwaar indienen tegen de 

verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u contact met ons 

op te nemen. Komen wij er samen niet uit, kan u steeds klacht in dienen bij de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.   

Wijziging privacyverklaring 
Meulders BVBA  kan deze privacyverklaring steeds wijzigen, dit wordt kenbaar gemaakt via de website. 
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