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Waddinxveen, 25 mei 2018 
 
Privacyverklaring 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit de privacyverklaring 
van Verwaard Handelsonderneming BV, opgesteld aan de hand van het stappenplan van de Kamer 
van Koophandel.1 In deze verklaring is vastgelegd op welke manier Verwaard Handelsonderneming 
BV de gegevens van haar klanten en leveranciers registreert en gebruikt, en hoe deze gegevens 
eventueel met derden kunnen worden gedeeld om te voldoen aan de verwachtingen van deze 
klanten en leveranciers.  
 
Gegevens 
Verwaard Handelsonderneming BV gebruikt gegevens die door klanten en leveranciers aan haar zijn 
verstrekt en die de onderneming nodig heeft om hen van dienst te kunnen zijn, te weten: 
bedrijfsnaam, contactpersonen, factuuradres, afleveradres, telefoonnummers, e-mailadressen, 
bankrekeningnummer, btw-nummer, KvK-nummer en plaats van inschrijving. Deze gegevens zullen 
slechts gebruikt worden om het verkoop- en inkoopproces adequaat uit te kunnen voeren en zo te 
voldoen aan de verwachtingen van klanten en leveranciers. Verwaard Handelsonderneming BV zal 
deze gegevens niet gebruiken om, zonder toestemming, reclame te maken of op een andere manier 
informatie te verstrekken waar de klanten en leveranciers niet om hebben verzocht. Voor het 
verstrekken van informatie, anders dan nodig in het verkoop- en inkoopproces, zal Verwaard 
Handelsonderneming BV de klant eerst om schriftelijke toestemming vragen. 

 Gegevens worden bewaard in een geautomatiseerd debiteuren- en crediteurenbestand voor 
een maximale duur van zeven jaar, corresponderend met de wettelijke bewaartermijn voor 
belastingdoeleinden. Klanten en leveranciers hebben het recht om de van hen opgeslagen gegevens 
op te vragen, in te zien en te corrigeren. Bovendien hebben zij het recht Verwaard 
Handelsonderneming BV te verzoeken deze gegevens te verwijderen, voor zover dit verwijderen 
wettelijk is toegestaan. Indien van toepassing hebben klanten en leveranciers het recht om een 
eerder verleende schriftelijke toestemming tot het gebruiken van hun gegevens voor doeleinden 
anders dan de dienstverlening door Verwaard Handelsonderneming BV in te trekken. Ook hebben 
klanten het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens klachten in te dienen over het gebruik van 
hun gegevens door Verwaard Handelsonderneming BV. 
 
 

                                                 
1 Kamer van Koophandel. (z.d.). Voorbereiden op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, geraadpleegd op 21 mei 2018, 

van https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voorbereiden-op-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/  
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Derden  
Gegevens van klanten en leveranciers worden door Verwaard Handelsonderneming BV gedeeld met 
een aantal van haar partners, teneinde de verkoop- en inkoopprocessen adequaat uit te kunnen 
voeren. Gegevens van klanten en leveranciers worden daartoe bewaard in een geautomatiseerd 
online-boekhoudprogramma met debiteuren- en crediteurenbestand. Via dit systeem worden de 
noodzakelijke gegevens gedeeld met de transporteur die de logistiek rond de verkoop- en 
inkoopprocessen verzorgt. Ook communiceren wij via dit programma met het administratie- en 
belastingkantoor van de onderneming. Daarnaast maakt Verwaard Handelsonderneming BV gebruikt 
van een externe service voor het beantwoorden van inkomende telefoongesprekken. Deze service 
informeert de onderneming over (potentiële) klanten en leveranciers en verstrekt de benodigde 
gegevens om contact met hen op te kunnen nemen. Ook het mailverkeer en de website van 
Verwaard Handelsonderneming BV worden beheerd door een externe partner.  

Van alle partners hebben wij een privacyverklaring en met hen is een 
verwerkingsovereenkomst afgesloten. We benadrukken nogmaals dat gegevens van klanten en 
leveranciers slechts met hen gedeeld worden ten behoeve van de reguliere dienstverlening, zijnde 
verkoop- en inkoopprocessen, en dat er door Verwaard Handelsonderneming BV uiterst zorgvuldig 
wordt omgegaan met gegevens van klanten en leveranciers. 
 
Cookies 
De website van Verwaard Handelsonderneming BV maakt gebruik van functionele cookies en 
geanonimiseerde analytische cookies, teneinde de gebruikerservaring van de website te 
optimaliseren. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies. Cookies worden dus nooit 
gebruikt om bezoekers van de website te volgen of om informatie over bezoekers op te slaan of te 
delen met derden. 
 
Verwaard Handelsonderneming BV 
 
Ing. M.P.M. (Marc) Sweep, directeur 


