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PRIVACYVERKLARING  
 
Vesting Bouw B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, leveranciers, partners, 
medewerkers en bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die u 
aan ons verstrekt (via de website, per e-mail of op andere manieren) vertrouwelijk en in 
overeenstemming met de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.  
 
U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verwerken, 
voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren en aan wie wij uw 
gegevens doorgeven. 
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?  
Indien u contact met ons opneemt via ons contactformulier, per e-mail of telefonisch vragen wij onder 
andere uw naam, e-mailadres, NAW gegevens en telefoonnummer. Deze gegevens worden vervolgens 
door ons verwerkt.  
 
Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?  
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt of waarvoor 
we deze hebben verzameld. Wij kunnen uw persoonsgegevens verder verwerken voor een ander doel, 
maar alleen als dit in lijn ligt met het doel waarvoor we uw gegevens in eerste instantie hebben 
verzameld. Gebruiken we uw persoonsgegevens voor een ander doel, dan informeren we u hierover. 
 
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

• het verlenen of ontvangen van diensten; 
• het sluiten van overeenkomsten; 
• het leveren en bestellen van materialen, producten en diensten; 
• het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
• het huren van roerende en onroerende zaken; 
• het afhandelen van klachten; 
• het behandelen van sollicitaties en het uitvoeren van een arbeids- of opdrachtovereenkomst; 
• het genereren van statistieken rond het gebruik van de website en/of om de website te 

analyseren en te verbeteren; 
• om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen van medewerkers, 

arbeidskrachten en bezoekers; 
• om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 
Vesting Bouw bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw 
gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden 
bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 
De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Nadat uw persoonsgegevens niet meer 
noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. Vesting Bouw hanteert de bewaartermijnen conform het 
overzicht bewaartermijnen van Bouwend Nederland.  
 
Wie heeft toegang tot uw gegevens? 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het 
kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons 
hiervoor uw toestemming hebt gegeven.  Omdat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens 
sluiten wij met externe partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens een juridisch geldige  
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verwerkersovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen ons en de verwerker, waarin wordt 
vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Vesting Bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.   
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neemt u dan contact met ons op via info@vestingbouw.nl 
 
Websitebezoek   
Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites. Vesting Bouw kan niet  
verantwoordelijk worden gesteld voor het privacy beleid en de uitoefening ervan van andere partijen. 
 
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. 
Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze 
gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze 
dienstverlening verder verbeteren. 
 
Wat doen we met cookies? 
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst en worden door websites 
gebruikt om de websitepagina’s goed te laten zien of te laten functioneren. We gebruiken cookies om 
uw gebruikservaring te verbeteren.  
 
Vesting Bouw maakt gebruik van functionele en analytische cookies:  

• Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze houden uw 
voorkeuren bij (denk aan taalvoorkeur) en onthouden dat u al eerder op de website bent geweest.  

• Met analytische cookies kunnen wij in Google Analytics de statistieken van onze website bijhouden. 
Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte 
browser(s). Uw IP-adres wordt geanonimiseerd door Google. Google heeft geen toestemming de 
verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
 
Vragen  
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vesting Bouw of over deze 
privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of via 
info@vestingbouw.nl. Wij zullen binnen 14 dagen reageren op uw vraag/verzoek. 
 
Wijziging van de Privacyverklaring  
We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid 
wijzigt. Wij informeren u hierover via de website. De actuele Privacyverklaring kunt u altijd vinden op 
onze website. 
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