
 

Privacyverklaring De Gijt bouwadviseurs 
De Gijt bouwadviseurs is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau gevestigd aan Bovenweg 29 te Bennekom. 
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten dienen wij enkele persoonsgegevens van u te verwerken om u 
goed van dienst te kunnen zijn. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
persoonsgegevens, daarom houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.  
 
Dat betekent dat wij: 
• vermelden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens nodig zijn; 
• alleen de persoonsgegevens opslaan die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen; 
• eerst na uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken; 
• uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of 

wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; 
• u op aanvraag uw eigen persoonsgegevens kunt inzien, kunt laten corrigeren of verwijderen. 
Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kunt u ons  
bellen 0318-493666 of mailen: info@degijt.nl . 
 
Onder persoonsgegevens wordt verstaan bijvoorbeeld: 
• naam en adres en telefoonnummer 
• bedrijfsgegevens met eventuele functie binnen het bedrijf 
• e-mailadres 
• geboortedatum 
• geslacht 
Alleen de persoonsgegevens die werkelijk nodig zijn zullen worden opgevraagd. 
 
Bewaartijd persoonsgegevens 
De Gijt bouwadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel door de overheid wordt geëist. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
De Gijt bouwadviseurs deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien vereist een verwerkersovereenkomst. Hierbij zal worden aangegeven 
dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden en direct verwijderd dienen te 
worden zodra ze niet meer nodig zijn.  
 
Cookies 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, verwijderen of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u 
bij ons een verzoek kunt indienen om u persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie te sturen. 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@degijt.nl . 
De Gijt bouwadviseurs zal binnen vier weken contact met u opnemen n.a.v. uw verzoek tot inzage.  
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Wanneer u vragen of klachten heeft horen we dit graag. Mochten we er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan 
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Tenslotte verwijzen u naar onze Algemene voorwaarden van d.d. 1 januari 2016. Deze worden standaard 
meegezonden met iedere aanbieding/offerte die wij verzenden.  
 
Bennekom 
25 mei 2018 
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