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Inleiding  
Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. 
aan gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, of gegevens die u 
verstrekt in het kader van een offerte-aanvraag en/of opdracht.  
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) 
verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie 
hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens 
zijn. 
 
Wijze van verzamelen persoonsgegevens 
Grofweg zijn er drie manieren waarop wij (persoons)gegevens kunnen verzamelen: 

- Het aanvragen van informatie en/of offertes per mail of telefoon; hierbij wordt informatie verwerkt 
die u zelf aan ons hebt verstrekt.  

- Gebruik van onze (mobiele) website; hier wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die 
(mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s. Middels die informatie kunnen wij de inrichting van de 
website optimaliseren en bijvoorbeeld achterhalen uit welke regio’s onze websitebezoekers komen.  

- Invullen contact- of interesseformulier: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan 
ons hebt verstrekt.  

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Nederfund B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf 

onderdeel is van een advertentienetwerk) 
- Internetbrowser en apparaat type 
- IP-adres  

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Nederfund B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 
(categorieën) van persoonsgegevens:  

- Indien wij funderingswerkzaamheden voor u verrichten: Voor- en achternaam, adresgegevens, 
telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; 10 jaar.  

- Internetbrowser en apparaat type ; 26 maanden 

- IP-adres; 26 maanden  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Nederfund B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst 
- Om de overeengekomen funderingswerkzaamheden bij u uit te kunnen voeren 
- Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving (zoals gegevens die wij nodig hebben voor 

onze belastingaangiftes.) 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Nederfund B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 



technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U 
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Beveiliging 
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische 
maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met 
het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. 
Wij verplichten onze (toekomstige) medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben 
tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste 
en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend 
zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag 
verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door Nederfund B.V. en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens 
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@nederfund.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  
 
Incidenten met persoonsgegevens 
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan 
stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is 
op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit 
te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn 
geïnformeerd. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Nederfund B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Verwerking binnen de EER 
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u 
hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij 
contactmomenten via onze website. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde 
webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van 
Google Analytics. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de 
Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, 
met name uw IP-adres. 
 
Wijzigingen 
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de 
privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website. 
 
Tot slot 
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u 
echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. U kunt contact 
met ons opnemen: Nederfund B.V. Edisonstraat 34, 6604 BV Wijchen, info@nederfund.nl. 


