
Privacyverklaring SCHREURS INTERIEUR bvba

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke zaak voor ons. Daarom beschrijven we in onze 
privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt SCHREURS INTERIEUR BVBA ?

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

Schreurs Interieur bvba verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren 
van een door u aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt SCHREURS INTERIEUR BVBA persoonlijke gegevens?

Schreurs Interieur bvba verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen: indien de verwerking 
nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres werken uit te voeren; uw e-
mailadres om afspraken, offertes, uitvoeringstekeningen, facturen ed. door te sturen of, indien we 
wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken

Hoe behandelt SCHREURS INTERIEUR BVBA persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden nooit bewaard.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan 
wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven). Schrijft u zich bijvoorbeeld 
in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om onze 
nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
We geven uw contactgegevens nooit door aan derden zonder uw expliciete toestemming te hebben 
gekregen.

Gebruik van cookies

Schreurs Interieur bvba plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen 
over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers 
terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke 
informatie de browser deelt.
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de 
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website 
van de aanbieder van uw browser.

Hoe lang bewaart SCHREURS INTERIEUR BVBA persoonlijke gegevens?

Vraagt u onze nieuwsflash aan, vraagt u een offerte, Komt er een samenwerking, dan houden we uw
gegevens altijd bij in onze archieven, dit voor eventuele na-service correct af te handelen.
Schreurs Interieur bvba kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde 
manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen



Bewaart SCHREURS INTERIEUR BVBA mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse 
beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen 
ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen
worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens of wil u ‘vergeten’ worden, neem daarvoor contact met 
info@schreursinterieur.be . U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Schreurs Interieur 
bvba over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren 
of verwijderen.
Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij 
de Privacycommissie.

Nog vragen of bedenkingen?

Mail naar info@schreursinterieur.be of bel ons op +32 89 855 266.


