
 

 

 

 
 
Privacyverklaring 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 maart 2018. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  

Verschoore Constructie NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Verschoore Constructie NV.  

U dient zich ervan bewust te zijn dat Verschoore Constructie NV niet verantwoordelijk is voor 
het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website 
geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

Verschoore Constructie NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. 

Doeleinden van het gegevensgebruik: 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming 
hiervoor hebben verkregen. 

Gebruik van onze diensten: 
Wanneer u beroep doet op onze  diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken 
voor het bezorgen van de nodige informatie en de uitvoering van onze verkoop -
overeenkomst.   
 
Communicatie: 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden.  



Wij houden u graag op de hoogte van onze recente projecten, bedrijfsnieuws en andere 
relevante informatie. Hiervoor maken wij gebruik van uw e-mailadres dat wij van u 
persoonlijk hebben verkregen. 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Verschoore Constructie NV. 
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken. 

Derden 
De informatie wordt gedeeld met Well Communications voor het versturen van onze 
nieuwsbrief via Flexmail.  Ook zij hanteren de wettelijke bepalingen omtrent de privacy 
wetgeving. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.  
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
 
Bewaartermijn 
Het doeleind waarvoor wij uw gegevens gebruiken zal de bewaartermijn bepalen.  
Bij een verkoopovereenkomst bewaren wij de gegevens gedurende de uitvoering ervan en 
de verdere opvolging. Voor de nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens tenzij u aangeeft dat u 
zich wenst uit te schrijven. 
 
Aanpassen/wijzigen persoonsgegevens 
Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke 
informatie die door u aan ons is verstrekt. U kan hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen 
via info@verschooreconstructie.be. Wij zullen uw aanvraag binnen de 48u behandelen. 

Onderaan elke nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Voor het corrigeren 
van uw gegevens kan u ons steeds via mail contacteren of via onze algemene 
contactgegevens. 

Wijzigingen 
 
Verschoore Constructie NV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te 
wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. 
 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u steeds contact met ons opnemen via onze contactgegevens. 

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
(www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. 

 

 


