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Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke 

informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Holland Building Maintenance wil u 

graag duidelijk en transparant informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken. In dit privacy 

statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens door Holland Building Maintenance. 

 

Definities 

 

- Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam 

en adres. 
- Bijzondere persoonsgegevens : gegevens die bijvoorbeeld iets zeggen over uw ras, etnische 

afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid, politieke opvatting, religieuze of 

levensbeschouwelijke overtuiging en strafrechtelijke gegevens. 
- Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het 

verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze 
administratie. 

 

Hoe & Wat 

De gegevens die wij verwerken, zijn de minimale benodigde gegevens voor de uitvoering van een 

contract en daarmee voor het aanbieden van onze producten en diensten. Als deze gegevens niet 
worden aangeleverd, kan Holland Building Maintenance deze diensten niet aanbieden. Uw 
persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Holland Building Maintenance kunnen uw persoonsgegevens 

alleen worden gebruikt door medewerkers die hier toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers 
hebben een geheimhoudingsplicht. Holland Building Maintenance verwerkt geen bijzondere 
persoonsgegevens tenzij wij dat moeten vanwege de wet, met uw toestemming of op uw verzoek. 

Waarom gebruikt Holland Building Maintenance uw gegevens? 
 

- Om u van dienst te (blijven) zijn  
Als u informatie wil ontvangen over onze dienstverlening, een vacature of als u klant bij Holland 

Building Maintenance wil worden, hebben wij persoonsgegevens nodig, zodat wij u kunnen 
bereiken. Denk hierbij aan uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, 
telefoonnummer en e-mailadres. Ook als u reeds klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. 
Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens dan 
bijvoorbeeld om contact met u te blijven onderhouden en ten behoeve van de uitvoering van de 
dienstverleningsovereenkomst. 

- Om onze diensten te blijven verbeteren 

Holland Building Maintenance werkt continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze 
dienstverlening. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u 
een vraag stelt over een (afgenomen) dienst. 
 

- Voor promotionele doeleinden 
Als u uw gegevens via deze site of op andere wijze heeft doorgegevens aan Holland Building 
Maintenance kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. 

Wilt u meer niet benaderd worden voor bovenstaande doeleinden dan kunt u dit aangeven door een e-
mail te sturen naar info@hollandbuilding.nl 
 

mailto:info@hollandbuilding.nl


Willen wij uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk 

verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer we uw toestemming hebben of wanneer er een 
wettelijke grondslag voor is. 

Holland Building Maintenance zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 

uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. 
Soms schakelen wij derden in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter 
uitvoering van een opdracht. Aan deze derde wordt de opdracht slechts verstrekt indien zij passende 
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van uw persoonsgegevens garandeert. 

Holland Building Maintenance zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor 
bovengenoemde doeleinden. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw gegevens langer bewaren voor 
archief doeleinden, dan worden de gegevens alleen gebruikt ten behoeve van juridische procedures of 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Ontvangen sollicitaties worden binnen 
vier weken na de invulling van de betreffende vacature verwijderd uit onze mailbox, tenzij anders 

overeengekomen. 

 

Bescherming van persoonsgegevens 

 

Holland Building Maintenance heeft, bij de aard en omvang van gegevensverwerking, passende en 
commercieel redelijke maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, etc.  In aanvulling op de maatregelen die Holland Building Maintenance 
neemt, adviseren wij ook u om zelf veilig te handelen en de nodige maatregelen in acht te nemen 
door bijvoorbeeld een veilig wachtwoord in te stellen en verstandig om te gaan met het gebruik van 

internet. Holland Building Maintenance kan helaas geen 100% garantie geven op de veiligheid van 
gegevensuitwisseling over het internet. De consequentie hiervan is dat het aan ons verstrekken van 
uw persoonsgegevens op eigen risico plaatsvindt.  
 

Inzage 

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. U kunt een overzicht opvragen van 

de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt via info@hollandbuilding.nl. Mochten de gegevens niet 
kloppen of vindt u het niet (meer) nodig dat ze zijn verwerkt, kunt u een verzoek indienen tot 
wijziging, aanvulling of verwijdering via info@hollandbuilding.nl.  

Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt eveneens indienen via 
info@hollandbuilding.nl. Wij zullen u dan binnen de gestelde termijnen van een reactie voorzien. 

 

Cookies 

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of 

ander (draagbaar) device.  Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik 
van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Er 
bestaan verschillende soorten cookies. De website van Holland Building Maintenance maakt 
gebruik van verschillende cookies, om u in staat te stellen gebruik te maken van de website en de 

daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als u van onze website of een 
bepaalde functionaliteit gebruik wilt maken (functionele cookies). De website van Holland Building 
Maintenance maakt ook gebruik van cookies die de gebruiksvriendelijkheid van onze website te 

bevorderen (kwalitatieve cookies). Daarnaast kunnen er ook cookies worden toegepast om het gebruik 
van onze website, producten, diensten en marketing te verbeteren (performance cookies). Met deze 
cookies worden geen persoonsgegevens van de website gebruiker verzameld. 
 
De meeste browsers staan standaard geconfigureerd op het accepteren van cookies. U kunt deze 
instelling in uw browser aanpassen. Het kan daardoor gebeuren dat is het mogelijk dat onze website 
dan niet meer volledig functioneert. 

 

mailto:info@hollandbuilding.nl
mailto:info@hollandbuilding.nl
mailto:info@hollandbuilding.nl


Tot slot kan de website van Holland Building Maintenance gebruik maken van cookies die tijdens 

het surfen over andere websites u kunnen volgen en bijhouden welke internetpagina’s u bezoekt 

(tracking cookies). 

 

 

Google Analytics 

 

De website van Holland Building Maintenance plaatst daarnaast een cookie geplaatst van Google, 

als deel van de “Analytics”-dienst. Holland Building Maintenance gebruikt deze dienst om bij te 

houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 

derden de informatie namens Google verwerken. Holland Building Maintenance heeft hier geen 

invloed op. Leest u de privacyverklaring van Google na om te zien wat zij met uw persoonsgegevens 

doen.   

 
Holland Building Maintenance is gerechtigd bovenstaand Privacy Statement aan te passen. De laatste 

wijzigdatum staat vermeld aan de bovenzijde van deze pagina. Indien het Privacy Statement 

beduidend is gewijzigd, wordt u hierover via deze site geïnformeerd.  

 

https://privacy.google.com/businesses/compliance/

