
Privacy Verklaring 

Dit is de website van: 

Everts Winsum VoF 

Ons bedrijfsadres is: 

Schouwerzijlsterweg 12 

9951 TG Winsum 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 02092851  

Ons B.T.W.-nummer is: NL109956412-B02  

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch 

uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons 

communiceert. 

De aan ons opgegeven informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor 

marketingdoeleinden. Hierbij dient u heel duidelijk zelf aangegeven te hebben hier belang bij te 

hebben. Dit kunt u aangeven door bij de aanvraag akkoord te geven voor de aanmelding van de 

nieuwsbrief. 

De overige gegevens als volledige namen, adres en locatiegegevens worden enkel en alleen gebruikt 

voor de noodzakelijke doeleinden. Voor het aanvragen van een offerte hebben we deze gegevens 

nodig. Het adres vragen we om te vermelden op de eindfactuur.  

Deze website maakt in de toekomst gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. ("Google"). Wij gebruiken tot op heden (23-05-2018) Google Analytics 

nog niet. 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 

gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt 

deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op 

te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-

activiteit en internetgebruik.  

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet 

combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies 

weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op 

dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te 

maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op 

de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 



We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 

coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: 

info@evertswinsum.nl  

Over communicatie per e-mail 

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons 

opnemen op het hierboven vermelde adres. 

Over communicatie per telefoon 

Als u ons in het kader van een aanvraag uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf 

telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de aanvraag die u online 

of offline geplaatst hebt. 

Wat moet u doen voor een aanvraag voor informatie? 

Via de eenvoudig in te vullen aanvraag-pagina op onze website (www.evertswinsum.nl), of via ons e-

mailadres, of via de telefoon (0595 44 3130) vraagt u informatie of een vrijblijvende offerte aan. Via 

de mail of via telefoon krijgt u vervolgens van ons te horen op welke manier wij aan uw aanvraag 

kunnen voldoen, bijvoorbeeld door een afspraak met u te maken om op locatie te kijken en de 

offerte te kunnen opmaken. De offerte ontvangt u van ons per mail. Mocht u akkoord zijn, en het 

werk wordt opgeleverd, dan ontvangt u de factuur ook per mail. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien 

zijn in ons privacy-beleid . In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te 

gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons 

reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname 

te weigeren. 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen 

bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het 

hierboven vermelde e-mailadres. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens 

die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve 

u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres. 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met 

ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres. 

 

mailto:info@evertswinsum.nl
http://www.evertswinsum.nl/

