
Privacyverklaring:  

Jacob Boer BV, gevestigd aan Verrijn Stuartweg 6a te Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Jacob Boer BV met uw persoonsgegevens omgaat.  
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het volgende: 
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een verkoop/ inkoop, waarbij u als 
contactpersoon van een onderneming de betrokken partij bent. 
2. U heeft toestemming gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. 
 
Definitie van persoonsgegevens  
 
Artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat persoonsgegevens 
alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat 
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van 
overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.  
 
Bijzondere en strafrechtelijke gegevens  
 
Jacob Boer BV verzamelt geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens. Bijzondere 
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid of geloof. Strafrechtelijke 
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.  
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
§ Voor- en achternaam 
§ Geslacht    
§ Telefoonnummer 
§ E-mailadres 
 
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
§ Verzenden van onze facturen 
§ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame 
§ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
    voeren 
§ U te informeren over wijzigingen van onze leveringen 
§ U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
§ Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bewaartermijnen van persoonsgegevens 
 
Jacob Boer BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Gebruik besloten gedeelte website 
 
Als u medewerker bent van een klant van Jacob Boer BV, dan kunt u een gebruikersnaam en 
wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website (www.jacobboer.nl). 
Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en 
het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en 
wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij 
onbevoegden bekend is, dient u Jacob Boer BV hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen 
zodat er maatregelen genomen kunnen worden. 
 
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Jacob Boer BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze diensten om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jacob Boer BV en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
 
Rechten van de persoon van wie persoonsgegevens zijn verwerkt bij Jacob Boer BV. 
 
- Recht op data portabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen 
- Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden 
- Recht op inzage: het recht om de eigen persoonsgegevens die Jacob Boer BV verwerkt in te zien 
- Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen 
- Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken 
- Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opmerkingen of klacht indienen  
 
Wij doen er alles aan om de privacy van de personen zoals hierboven bedoeld te borgen. Niettemin 
kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is. U kunt dan het beste, eerst contact met Jacob Boer 
BV opnemen door het sturen van een e-mail naar administratie@jacobboer.nl . Jacob Boer BV zal zo 
snel mogelijk hierop reageren en zo nodig actie ondernemen.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
 
Jacob Boer BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken 
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 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.  
 
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) 
met zorg geselecteerd zijn, draagt Jacob Boer BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze 
derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

 
Jacob Boer BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons. ( administratie@jacobboer.nl ) 
 
 
 
Contactgegevens: Jacob Boer BV administratie@jacobboer.nl of 0113-220 510 
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