
Privacy verklaring Houtkonstruktie Friesland 
 
Bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering verwerken wij persoonsgegevens. Dit is 
noodzakelijk om een eventuele overeenkomst met u te kunnen sluiten. Dat geldt zowel voor 
onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Deze 
gegevens worden gebruikt voor het maken/opvragen van offertes, leveringen, facturatie en 
communicatie.  
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of 
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de 
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  
 
Houtkonstruktie Friesland is verantwoordelijk voor een goede bescherming van alle 
persoonsgegevens. Heeft u nog vragen na het lezen van deze privacy verklaring neem dan 
contact op via onderstaande contactinformatie. 
 
Telefoon nummer: 085-0160705 
Email: info@houtkonstruktiefriesland.nl 
Website: www.houtkonstruktiefriesland.nl 
Postadres: De Draai 9, 9076 PD Sint Annaparochie 
Kvk: 60889322 
 
 
Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn: 

- Naam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 

 
Alleen als het van belang is voor het verloop van de werkzaamheden worden gevoelige 
persoonsinformatie als BSN en paspoortgegevens verwerkt. 
 
Verstrekken aan derden 
Indien noodzakelijk verstrekken wij uw gegevens aan partijen die direct met ons 
samenwerken. Gevoelige persoonsinformatie als BSN en gegevens paspoort/ID kaart worden 
indien nodig alleen verstrekt aan notaris en woningborg.  Bij aanvragen vergunningen kan het 
nodig zijn dat uw gegevens worden verstrekt aan de betreffende gemeente.   
 
Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van onze administratie, 
waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om 
die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.  
 
Contactformulier  
Middels ons contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens 
worden dan ook alleen gebruikt voor het leggen van contact. Ze worden niet langer bewaard 
dan noodzakelijk.  



 
 
 
Website  
Na een opdracht kunnen foto’s worden gemaakt welke met woonplaatsgegevens van de 
klant op de website worden geplaatst als referentie.  
 

Bewaarperiode 
Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren 
voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u 
volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen 
wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze 
periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.   
 
Bouwtekeningen worden bewaard zodat klanten na langere tijd nog garantie kunnen krijgen 
op de geleverde producten en diensten. 
 

Rechten 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als 
daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw 
persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te 
vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te 
beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw 
gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons 
verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een 
ander.  
 
 
 


