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Disclaimer en privacyverklaring 
  
Dit is de privacyverklaring van Eder electro B.V. (Eder electro), gevestigd aan de Nijverheidsweg 26-

04, 5071 NK te Udenhout, ingeschreven bij de Kamer va Koophandel onder nummer 82640610. 

 

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, verzamelt en verwerkt Eder electro 

persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons 

heeft verstrekt. Dit doet Eder electro altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet- en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.  

 

Eder electro respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van 

toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en 

gebruik van de website www.eder-electro.nl. We verwerken de persoonsgegevens in 

overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, 

wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. 

 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd indien 

ontwikkelingen dan wel gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Wanneer u gebruik 

blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van 

de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te 

raadplegen. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op www.eder-electro.nl.  

 
Verkrijging van persoonsgegevens   
Eder electro verzamelt persoonsinformatie die door u aan ons ter beschikking is gesteld. Ook kan 

het voorkomen dat deze gegevens afkomstig zijn van een derde.  

 

Eder electro verzamelt onder andere persoonsgegevens wanneer u klant van ons bent, door het 

uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van een sollicitatie of indien u 

op andere wijze contact met ons heeft. Deze informatie kan onder ander bestaan uit 

contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens, of andere opgegeven informatie. 

 

Doel van de verwerking  
Wij verwerken persoonsgegevens voor: 
 

 De afhandeling van de betreffende afspraak of overeenkomst; 
 Onderlinge communicatie (in het kader van onze dienstverlening); 
 Om goederen en diensten bij u te leveren; 
 Het afhandelen van uw betaling; 
 Onze interne bedrijfsvoering. 
 

Bewaartermijn  
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Eder electro bewaart 

uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven 

omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de nakoming van een 

wettelijke plicht.  
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Beveiliging  
Wij gaan uiterst zorgvuldig met de verwerking van uw gegevens om. Eder electro treft 

voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging ervan. Deze 

maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke vereisten. 

 

Derden 
 
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven 

doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij er sprake is van een 

wettelijke verplichting of rechtvaardiging, zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. 

Ook kan het delen van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze 

overeenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 

persoonsgegevens te respecteren.  

 
IP-Adres  
Op de website www.eder-electro.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden op basis 

van een IP-Adres. Een IP-Adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u 

gebruikt maakt van het web. Dit wordt gedaan om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken, alsook de gebruikservaring van de website te optimaliseren. De 

informatie die hierbij wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.  

 
Media   
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 

netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door 

Facebook en LinkedIn zelf. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, (welke regelmatig 

kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met 

deze code verwerven. 

 

Eder electro en andere websites 

Op onze treft u een (hyper)link naar een andere website. Eder electro draagt geen 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partij. Wij 

bevelen u dan ook aan het privacy statement van de website die u bezoekt zorgvuldig door te 

lezen. 

 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen  
U heeft het recht om de aan ons verstrekte gegevens over te laten dragen aan uzelf of aan een 

andere partij. Ook heeft u het recht om te informeren welke persoonsgegevens van u in onze 

gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet 

(langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te 

verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de 

persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens 

niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke 

verplichting. U kunt bezwaar maken door ons een email te sturen naar info@eder-electro.nl. Wij 

verzoeken u in uw email duidelijk te vermelden tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar 

maakt.  

 

Om er zeker van te zijn dat dergelijke verzoeken door u zijn gedaan, verzoeken wij u om een kopie 

van uw legitimatiebewijs mee te zenden, waarvan ter bescherming van uw privacy, uw pasfoto en  
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Burgerservicenummer zwart mogen worden gemaakt. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek 

reageren. Tot slot kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Disclaimer  
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de grootst mogelijke zorg 

besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich onvolkomenheden voordoen. Eder 

electro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en/of de 

inhoud van deze website.  

 

Vragen 

Indien u vragen heeft over de wijze waarop Eder electro met uw persoonsgegevens omgaat, 

kunt u per e-mail contact opnemen via info@eder-electro.nl.  
 


