
 

 

Privacybeleid VincentvanderVlerk Agenturen 
 
Dit is het Privacybeleid van Vincent van der Vlerk (hierna: “VvdV”), gevestigd te Wouwse Plantage 
aan de Plantagebaan 224. VdvV is al jarenlang agent voor Italiaanse designmeubelen. Bij VvdV staat 
jouw  privacy hoog in het vaandel. Vandaar dat wij jouw persoonsgegevens alleen verwerken in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In dit Privacy 
beleid informeren wij je/u onder meer over de gegevens die we van je verwerken, wat we daarmee 
doen en over de rechten die je met betrekking tot die verwerking hebt. 
 
1. Welke persoonsgegevens wij van jou verwerken 
 
• Contact- en identificatiegegevens zoals jouw voor- en achternaam, e-mailadres en 
telefoonnummer; 
 
• Bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, type bedrijf en bedrijfsadres; 
 
• Informatie betreffende evenementen die wij organiseren zoals deelnamedetails, wanneer je 
je zich voor een evenement hebt ingeschreven; 
 
• Financiële gegevens zoals betaalgegevens; 
 
• Informatie met betrekking tot het gebruik van onze website wij gebruiken geen cookies;  
 
• Inhoud van communicatie met ons bijvoorbeeld als je ons telefonisch benadert of wanneer 
we mailcontact met elkaar hebben. 
 
2. Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken  
 
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend ter verwezenlijking van de 
onderstaande doeleinden. Elk van deze doeleinden is gebaseerd op een wettelijke grondslag. 
  
Voor zover VvdV jouw persoonsgegevens reeds bezit, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde 
grondslag gebruikt. 
 
• Voor de uitvoering van een overeenkomst bijvoorbeeld als je een offerte opvraagt of een 
order bij ons plaatst of als je je registreert voor een van onze evenementen; 
 
• Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen de door jou verstrekte gegevens kunnen wij 
gebruiken voor het aanbieden van de diensten conform de doelstellingen van VvdV en in lijn met de 
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy; 
 
• Op basis van toestemming wanneer je je  aanmeldt voor onze nieuwsbrief. De gegevens die 
je verstrekt voor onze nieuwsbrief, zullen uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Je hebt altijd de 
mogelijkheid om je gegeven toestemming weer in te trekken. 3. Wie heeft er toegang tot jouw 
persoonsgegevens? 
 
Alleen geautoriseerde werknemers van VvdV hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.  
 
Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij de persoonsgegevens die we verzamelen niet zomaar ter 
beschikking stellen aan derden. In sommige gevallen is dit nodig voor de verwezenlijking van de 
doeleinden als omschreven onder 2. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij externe 



 

 

monteurs inschakelen ter uitvoering van een overeenkomst. Uiteraard verstrekken wij hen alleen de 
noodzakelijke gegevens. 
 
Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan publieke instanties in het geval van een 
gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting. 
 
4. Doorgifte van persoonsgegevens 
 
VvdV verwerkt en bewaart persoonsgegevens in principe binnen de Europese Unie.  
 
5. Rechten 
 
Op grond van de AVG heb je bepaalde rechten betreffende jouw persoonsgegevens, denk hierbij aan 
 
• Inzage je kunt inzien welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarom wij die 
verwerken en hoe we die verwerken; 
• Rectificatie wij passen je gegevens graag aan indien ze niet blijken te kloppen; 
• Gegevenswissing wij zullen je persoonsgegevens wissen zonder onredelijke vertraging, mits is 
voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden. Bijvoorbeeld indien jouw persoonsgegevens niet 
langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het zou zo kunnen zijn dat we (een deel 
van) de persoonsgegevens nog wel nodig hebben voor andere doeleinden, bijvoorbeeld 
administratie; 
• Beperking dit houdt in dat je persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd mogen 
worden, omdat je gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is geschied of de 
gegevens niet meer nodig zijn; 
• Verzet je kunt je verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gaat het om 
marketing? Dan zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen; 
• Bezwaar indien van toepassing, kun je bezwaar indienen op basis van onder andere de 
grondslag gerechtvaardigd belang; 
• Overdraagbaarheid bij persoonsgegevens die wij hebben verzameld voor de uitvoering van 
een overeenkomst, heb je het recht je gegevens in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm te verkrijgen en indien mogelijk aan een andere verantwoordelijke te laten 
versturen (dataportabiliteit); 
• Toestemming intrekken bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings kun je jouw 
toestemming te allen tijde intrekken; en 
• Recht tot indienen klacht indien je van mening bent dat jouwpersoonsgegevens door ons in 
strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Mocht je één van de bovenstaande rechten willen uitoefenen, dan kun je dit 
doen door op te nemen met mail@vincentvandervlerk.nl tel. 06-20431308.  
 
6. Bewaartermijn 
 
Wij zullen de persoonsgegevens die we van je verwerken niet langer bewaren dan noodzakelijk voor 
de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit is in elk geval zo na afloop van de onder het 
toepasselijk recht geldende maximum bewaartermijn. 
 
Onze bewaartermijnen zijn onder meer afhankelijk van: 
• De periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben; 
• Wettelijke verplichtingen waaraan VvdV onderworpen is; en 
• De wenselijkheid of noodzakelijkheid in het licht van onze juridische positie (denk aan de 
handhaving van onze Algemene Voorwaarden of een juridisch onderzoek). 
 



 

 

7. Beveiliging 
 
Zoals eerder gesteld heeft VvdV jouw privacy hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij passende 
technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen 
tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, 
openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging. 
 
8. Cookies 
 
Wij maken geen gebruik van cookies. 
 
9. Partners, social media en andere websites 
 
Onze website bevat links naar websites van partners en andere derden, zoals Facebook. Wanneer je 
deze links aanklikt, verlaat je onze website. VvdV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het 
gebruik van jouw persoonsgegevens door deze partijen. Raadpleeg daarom altijd het privacybeleid 
van de websites die je bezoekt. 
 
10. Het herzien van ons Privacybeleid 
 
Ons Privacybeleid kan worden herzien. Wanneer deze wijziging een fundamentele wijziging in de 
aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens inhoudt, zorgen wij er uiteraard voor dat wij deze 
wijziging kenbaar maken. Dit zullen we ook doen indien de wijziging op een andere manier voor jou 
relevant is. 
 
11. Contact 
 
Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande Privacybeleid nog vragen hebben of wil je één van de 
bovenstaande rechten uitoefenen, schroom dan niet contact met ons op te nemen.  
 
VincentvanderVlerk Agenturen 
Plantagebaan 224 
4725 AG Wouwse Plantage - Nederland 
T 06 20431308 
E mail@vincentvandervlerk.nl 


