
Privacyverklaring 

Van den Hoven Kunststoftechniek b.v./Correnti 

01. Inleiding 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens 
worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens 
opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u 
hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die 
rechten. De privacyverklaring zal soms  gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. 
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 
 

02. Van den Hoven Kunststoftechniek / Correnti 

Van  den Hoven Kunststoftechniek maakt kunststof onderdelen op maat voor de technische 
markt en onder de handelsnaam Correnti voor de interieurbouw. Om dit te kunnen doen 
gebruiken wij uw persoonsgegevens. Voor vragen hierover kunt u gerust contact met ons 
opnemen. 
 
Van den Hoven Kunststoftechniek b.v. 
Lange Dreef 10, 4131NH Vianen 
kvk-nr. 30076332 
privacy@vd-hoven.nl 
 

03. Doelen 

Om offertes te kunnen toesturen en/of opdrachten uit te kunnen voeren en hierover efficiënt 
te kunnen communiceren worden naam, adres, telefoonnummer en emailadres van 
(potentiele) klanten opgeslagen. In het geval van inkoop worden naam, adres, 
telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer van (potentiele) leveranciers 
opgeslagen om offertes te kunnen aanvragen of bestellingen te kunnen plaatsen. U bent niet 
verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken. Het is dan wel mogelijk, dat wij genoemde 
werkzaamheden niet uit kunnen voeren. De verwerking van de persoonsgegevens is 
gerechtvaardigd omdat dit noodzakelijk voor bovengenoemde werkzaamheden, die 
uitgevoerd worden op verzoek van de (potentiele) klant/leverancier. 

04. Ontvangers   
 
De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons ERP-software pakket  op een interne 
server. Een back-up hiervan wordt bijgehouden op een server van onze externe 
systeembeheerder Heuveltop b.v. De email wordt gehost bij Solcon. Dus persoonsgegevens, 
die verstuurd worden via het contactformulier op de website of via een rechtstreekse mail 
worden opgeslagen op de servers van Solcon. In verband met de uitvoering van een 
eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten 
verstrekken aan partijen, die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in 
onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 
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05. Bewaartermijn 
 
Persoonsgegevens van potentiele klanten/leveranciers waarbij (nog) geen 
opdracht/bestelling is geplaatst worden 3 jaar na het laatste contactmoment bewaard. 
Persoonsgegevens van klanten/leveranciers, waarbij wel een opdracht/bestelling is 
geplaatst, worden i.v.m. serviceverlening 15 jaar na uitvoering van de laatste 
opdracht/bestelling bewaard. 
 

06. Rechten 
 

a. Recht op inzage 
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij van den Hoven 
Kunststoftechniek vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te 
sturen of telefonisch contact op te nemen met van den Hoven Kunststoftechniek. U 
krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 

b. Recht op rectificatie 
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit 
te laten rectificeren door van den Hoven Kunststoftechniek.  

c. Recht op overdracht 
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij van den Hoven Kunststoftechniek 
opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt 
u het recht op overdracht. Hierbij dient van den Hoven Kunststoftechniek al uw 
gegevens over te dragen aan de andere partij.  

d. Recht op wissen van gegevens 
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij van den Hoven Kunststoftechniek vastgelegd 
zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens, voor zover dit niet in 
strijd is met wettelijke bepalingen.  

e. Recht op het indienen van een klacht 
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u 
vindt dat van den Hoven Kunststoftechniek niet op de juiste manier met uw gegevens 
omgaat. 

f. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wil u niet dat van den Hoven Kunststoftechniek uw gegevens gebruikt? Dan hebt u 
het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@vd-hoven.nl onder toezending van 
een kopie identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, 
identiteitsbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een 
week te reageren. 
 

07. Beveiliging 
 
Uw gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De 
persoonsgegevens die door van den Hoven Kunststoftechniek of door eerder genoemde 
derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd 
met een wachtwoord. Het is mogelijk dat van offertes en/of bestellingen fysieke kopieën 
worden gemaakt. Deze worden in afgesloten kasten bewaard en in overeenstemming met 
eerder genoemde bewaartermijnen beheerd. 
Uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw 
verbinding met de website van den Hoven Kunststoftechniek en Correnti privé is. U herkent 
deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.  

 
 

Vianen, 27-05-2018 


