Privacybeleid
Wij verzamelen informatie uw betreffende teneinde u onze diensten voor te stellen in de beste
omstandigheden. Ons bedrijf erkend en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons
doorgeeft. De vertrouwbaarheidsregels hieronder beschrijven hoe wij deze persoonlijke gegevens
zoals de naam, adres, e‐mailadres,... gebruiken.
Deze regels betreffen enkel het verzamelen van de gegevens op onze website via het
contactformulier of offerteformulier.
Door het gebruiken van de website en het invullen van formulieren, accepteert u dat de gegevens
verzameld worden en gebruikt worden zoals hieronder vermeld:

Welke gegevens verzamelen wij van onze klanten?
Wij verzamelen algemene gegevens van de internetgebruiker. Het is te zeggen, zijn naam, voornaam,
naam van bedrijf, volledige adres, telefoonnummer, e‐mailadres en de informatie eigen aan de
diensten voor dewelke u contact met ons heeft opgenomen.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Ons eerste doel van deze verzameling van gegevens bestaat eruit te kunnen antwoorden op uw
vragen betreffende onze producten en diensten ( vraag naar de catalogus, vraag naar een prijs, vraag
naar een offerte, algemene informatieve vragen, enz..).
Communicatie naar onze klanten toe: Wij kunnen gebruik maken van de informatie om met u te
kunnen communiceren en wij beschouwen deze communicatie als een deel van onze diensten. Wij
kunnen uw adres en e‐mailadres eventueel gebruiken om u op de hoogte te brengen van de
nieuwigheden, promoties en aanbieden van derden die u eventueel zouden kunnen interesseren.
Indien u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kan u zich altijd uitschrijven door te klikken op
‘Zich uitschrijven’ onderaan iedere e‐mail.

Met wie delen wij deze gegevens?
De gegevens die wij verzamelen zullen nooit worden doorgegeven aan andere bedrijven.

Verwijderen van uw persoonlijke gegevens.
Indien uw gegevens werden opgestaan in onze database en deze gebruikt worden voor het sturen
van nieuwsbrieven, zoals in de hierboven vermelde paragraaf ( communicatie naar onze klanten toe),
zal u de mogelijkheid hebben om u uit te schrijven door te klikken op de hiervoor voorziene link
onderaan iedere e‐mail.

