Disclaimer & Privacy- en Cookiebeleid
Op het gebruik van de website van Holland Air Pumps zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van
toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Holland Air Pumps
stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.
De informatie op deze website wordt door Holland Air Pumps met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden.
Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten
worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Holland Air Pumps aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de
onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.
De website van Holland Air Pumps bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door
Holland Air Pumps worden beheerd. Deze zijn door Holland Air Pumps te goeder trouw geselecteerd en
opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Holland Air Pumps geeft geen garantie en
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid
van dergelijke websites.
Holland Air Pumps kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten
tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet
tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de
informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving
van deze website rusten bij Holland Air Pumps en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is
slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk
gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland
Air Pumps niet toegestaan.
Privacy- en Cookiebeleid
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens
die aan Holland Air Pumps worden aangeboden of die Holland Air Pumps verwerkt.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer
serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.

HOLLAND AIR PUMPS BV
DE SCHEPER 260
NL 5688 HP OIRSCHOT
THE NETHERLANDS

		PHONE
+31 (0)499 551 000

ING-BANK ACC
NL79 INGB 068 29 36 022

VAT
NL8033.13.123.B01

INTERNET
WWW.HOLLANDAIRPUMPS.NL

FA X
+31 (0)499 551 005

SWIFTCODE
INGBNL2A

CHAMBER OF COMMERCE
ROTTERDAM 24.252.831

E-MAIL
INFO@HOLLANDAIRPUMPS.NL

1

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en
voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken,
verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze
overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy beleid.
Ons privacy- en cookie beleid kent 3 delen. Het eerste deel van het beleid heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel heeft betrekking op persoonsgegevens van
onze andere relaties. Het derde deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van
alle relaties.

Deel 1: Privacybeleid met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en
andere opdrachtnemers
Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of
opdrachtnemer van ons bent:
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.
Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen,
te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken
te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en
efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens
noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen
laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen,
een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen
betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden
geen uitvoering kunnen geven.
Direct marketing
Als u bij ons bestelt of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven
persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te
brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te
doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen
prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
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Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of
in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de
opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel
van kunnen uitmaken. Uw persoonsgegevens worden dan om die reden aan onze provider van
serverruimte verstrekt.
Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en ARCHIE XRM en de bijbehorende opslagmogelijkheden
voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden
uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van
u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk op
31 december in het jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij
bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het
boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen
met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Deel 2: Privacy beleid met betrekking tot relaties die geen (potentiële) klant of
leverancier zijn.
Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u geen (potentiële) klant of
leverancier van ons bent:
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en
contactgegevens.
Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor
doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken
van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van
ons netwerk.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden
geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens worden uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste
contact verwijderd.
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Direct Marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren
en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en
nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een
reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie
hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Doorgifte aan derden:
Wij maken daarnaast gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) ons contactenbestand. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit.
Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken
wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere
bestanden. Omdat wij gebruikmaken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens
tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Deel 3: Algemeen deel privacy beleid
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding
bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van
onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het
gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen
en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u
ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
Holland Air Pumps B.V
De Scheper 260
5688 HP Oirschot
0499-551000 en per E-mail: info@hollandairpumps.nl.
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt
u uiteraard contact met ons opnemen.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of
smartphone worden geplaatst.
In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend
door de website.
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Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen
wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen
voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden uiterlijk
op 31 december een jaar na het laatste contact verwijderd.
Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te
maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden
van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.
Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt
binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze
manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Contactadres
Alle vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en
bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:
Holland Air Pumps B.V.
Afdeling klantenservice
De Scheper 260
5688 HP Oirschot
info@hollandairpumps.nl
Geplaatst op 01-05-2018
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