
 

 

Privacyverklaring 

Meerbouw Rotterdam BV (verder te noemen: Meerbouw) kan persoonsgegevens over u verwerken indien u deze zelf bij 

het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Meerbouw Rotterdam verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat je op ons contactformulier invult of 

gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u zelf de gegevens aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van 

de persoonsgegevens die wij verwerken. 

• Uw naam 

• Uw telefoonnummer  

• Uw e-mailadres 

• Uw adresgegevens indien u deze in uw bericht zet 

 

Waarom Meerbouw Rotterdam deze gegevens nodig heeft 

Meerbouw verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u 

schriftelijk (per e-mail en/of per post indien u uw adres in uw bericht achterlaat) te kunnen benaderen. Als u uw 

telefoonnummer in uw bericht achterlaat kunnen wij u telefonisch proberen te bereiken. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Meerbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw 

gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met 

u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. De gegevens worden alleen bij Meerbouw lokaal en 

in de cloud beveiligd opgeslagen. 

Worden uw gegevens gedeeld? 

Meerbouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 

overeenkomst met u op basis van een doorverwijzing voor uzelf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

De AVG geeft burgers het recht om persoonsgegevens te kunnen aanpassen als dat nodig is (onjuiste gegevens). U heeft 

het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie 

of verwijdering sturen naar Meerbouw. Meerbouw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 

reageren. 

Toestemming 

Betrokkenen kunnen altijd de toestemming kunnen intrekken, resulterende in het vernietigen van de gegevens en dus 

het stoppen van de verwerking. Wij wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging 

De Webteur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,  

 



 

 

 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt 

gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer 

informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact (link naar 

contactformulier in het woord contact) op. 

Disclaimer 

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare 

handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het 

onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze 

disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt 

geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk 

voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient 

schriftelijk aan mij te worden verzocht. 

Nadere informatie  

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Meerbouw Rotterdam BV behoudt zich alle 

rechten voor. 
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