
PRIVACYVERKLARING  
  

Marron Jachtbouw b.v. gevestigd op Aambeeld 17, 1671 NT Medemblik is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

  

Contactgegevens:  
Marron Jachtbouw b.v.  

Aambeeld 17  

1671 NT Medemblik  

Tel. +31 227540153 

info@marronjachtbouw.nl  

www.marronjachtbouw.nl 

  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 

vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met 

de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt 

beschreven hoe Marron Jachtbouw b.v. met uw persoonsgegevens omgaat.  

  

Marron Jachtbouw 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:  

- Naam bedrijf  

- Contactpersoon  

- Adresgegevens  

- Telefoonnummer  

- E-mailadres(sen)  

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch  

- Bankrekeningnummer  

- Eventueel een BTW nummer  

- Eventueel een KvK nummer  

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
Marron Jachtbouw b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Het afhandelen van uw order  

- Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren  

- Het afhandelen van uw betaling  

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren c.q. 

   aftersales service te kunnen verlenen.  

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  

- Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclame uitingen  

- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 

nodig hebben voor onze belastingaangifte.   

  

  

http://www.marronjachtbouw.nl/


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Marron Jachtbouw b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Ons doel is een langdurige relatie te 

onderhouden met onze klanten. Wij bewaren derhalve uw gegevens totdat u aangeeft dat wij deze 

moeten verwijderen.   

  

Delen van persoonsgegevens met derden  
Marron Jachtbouw b.v. deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 

wettelijke verplichting.   

Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens (NAW gegevens, ordernummer, artikelnummer) aan 

leveranciers die rechtstreeks uw producten bij u leveren uit naam van Marron Jachtbouw b.v. Met 

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om 

te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.   

  

Marron Jachtbouw b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.   

  

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 Marron Jachtbouw  

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.  

  

Heeft u in het verleden producten bij ons gekocht, maar is er bij ons geen emailadres bekend, dan 

geldt dat u ons actief kunt benaderen om na te gaan of en hoe u in ons systeem staat opgenomen. U 

kunt ook aangeven dat u niet meer wilt dat Marron Jachtbouw b.v. deze gegevens van u bewaard.  

  

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@marronjachtbouw.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. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

  

Marron Jachtbouw b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

  

  

mailto:info@marronjachtbouw.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen   

Marron Jachtbouw b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.   

Marron Jachtbouw b.v. gebruikt een beveiligde server om uw persoonsgegevens op te slaan. 

Papieren dossier worden beveiligd dmv sloten op kasten en het kantoor gaat tevens op slot als 

kantoorpersoneel niet meer aanwezig is. 

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

neem dan contact met ons op ofwel telefonisch 0227-540153 ofwel per e-mail 

info@marronjachtbouw.nl.  

   
 

Aanpassen privacy statement  
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Door gebruik te maken van 

onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige 

privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.  

  
  


