
 
 

Privacy 

Dit is de privacyverklaring van Handelsgeest, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 51681196. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de manier waarop wij 
omgaan met de door u aan ons verstrekte privé gegevens. 

Handelsgeest, bestaande uit Sloepenbouwers.nl, Grou Luid en Duidelijk respecteert de privacy van alle 
klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld.  

Voor uw veiligheid hebben wij onze website beveiligd met het SSL certificaat. SSL staat letterlijk voor 
Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een 
internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. SSL certificaten maken gebruik van het https-
protocol van de browser (via poort 443) wat de beveiligde verbinding tot stand brengt. 

Verwerken van persoonsgegevens 

Om u van dienst te zijn, is het nodig dat wij uw gegevens ontvangen. Wij gebruiken deze gegevens om 
afspraken met u te kunnen maken, uw artikelen of gehuurde apparatuur thuis te bezorgen en om u een 
factuur te sturen. Wij voeren zelf onze boekhoudkundige taken uit, zonder daarvoor gebruik te maken van 
online programma’s of boekhoudpakketten. Uw gegevens blijven dan ook bij ons intern. 

Wij verzamelen nooit meer gegevens van u dan strikt noodzakelijk. Zo zullen naam, adres, mailadres en 
telefoonnummer nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.  

Wij bewaren gegevens op onze computer (beveiligd met een wachtwoord), op onze OneDrive (waarop 
moet worden ingelogd) en op een externe harde schijf. Op die manier is onze bedrijfsvoering 
gegarandeerd. Zodra de wettelijke verplichting dat toestaat, wordt de administratie van dat jaar 
vernietigd, zowel op papier alsook uit bovengenoemde drie bronnen. 

Uiteraard worden uw privé gegevens alleen door ons gebruikt en verstrekken wij uw persoonsgegevens 
niet aan derden zonder uw toestemming. 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen.  

Bewaartermijn 
Handelsgeest bewaard uw gegevens zolang u onze diensten afneemt. Wilt u dat wij u uit ons 
klantenbestand halen dan kunt u ons mailen via info@sloepenbouwers.nl dan zorgen wij dat u uit het 
bestand word gehaald. 
Uiteraard bewaren wij onze verzonden facturen de wettelijke termijn van 7 jaar, gedurende die periode 
zijn wij verplicht onze basisadministratie te bewaren voor de belastingdienst. 
 

Calamiteit 
 
Mocht er toch iemand bij de gegevens komen dan zijn wij verplicht u daarvan in kennis te stellen per 
ommegaande. Omdat wij uw gegevens op 3 plaatsen bewaren, gaan wij er vanuit dat we altijd bij een 
volledig bestand kunnen om onze verplichting na te komen.  
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