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Privacyv erklaring 
 

Hier vind je de privacy verklaring van Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham.  

1. Inleiding: 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens 
door Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham worden verzameld en 
hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen 
liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier 
ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van 
die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het 
is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

Robert van der Ham, Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham. 

2. Bedrijf: 

U leest op dit moment de privacy verklaring van Bouwkundig Teken- en Adviesburo 
Robert van der Ham. Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham richt zich 
vooral op het ontwerpen van woningen/gebouwen, het ver- en aanbouwen van 
woningen/gebouwen, maken van bouwkundig tekenwerk en het geven van 
bouwkundige adviezen als ook het houden van bouwtoezicht. 

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert 
van der Ham verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan 
wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze 
verklaring. 

Als U zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door 
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham neem dan gerust contact 
op! 

info@tekenenadviesburo-ham.nl / 0485-351409 
Kattedoorn 58 / 5432 BN / Cuijk 
BTW Nr. NL0017.58.555.B83 / K.v.K. 17170789 
 
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham is een eenmanszaak, 
welke wordt gedreven door Robert van der Ham. 
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3. Doel gegevens: 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Bouwkundig Teken- 
en Adviesburo Robert van der Ham. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. Contact opnemen 

Uw gegevens zullen verzameld worden als U contact opneemt met Bouwkundig Teken- 
en Adviesburo Robert van der Ham via de website, of per mail. Bouwkundig Teken- en 
Adviesburo Robert van der Ham vraagt alleen om de benodigde gegevens om een 
voorstel of dienst te kunnen aanbieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, 
telefoonnummer en e-mailadres. 

02. Het versturen van correspondentie 

Uw gegevens worden door Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham ook 
verzameld om correspondentie naar U op te kunnen sturen benodigd om de dienst aan 
te kunnen bieden of uit te kunnen voeren. Te denken valt aan opstellen van offertes, om 
goederen en diensten bij u af te leveren, toesturen van de facturen. 

03. Cookies 

De website van Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham maakt geen 
gebruik van cookies. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel 
ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat 
verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of 
opdrachtnemers. 

4. Ontvangers: 

argeweb 

De e-mail van Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham wordt gehost bij 
argeweb.. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende 
mails opgeslagen op de servers van argeweb. 

De website en back-ups van de website worden ook gehost bij argeweb. Gegevens die 
U achterlaat op de website van Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham 
zijn op de beveiligde servers van argeweb opgeslagen. 

 

_______________________________________________________________________________________ 



  IBAN: NL86ABNA0614123763 

  K.v.K. : 17170789 

  BTW Nummer: NL 0017.58.555.B83 

  

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 Kattedoorn 58 
5432 BN Cuijk 

Tel: 0485-351409 
 

info@tekenenadviesburo-ham.nl 
www.tekenenadviesburo-ham.nl 

________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Opslag periode: 

Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham bewaart uw 
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar 
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  

Als er wel een overeenkomst tot stand komt bewaart Bouwkundig Teken- en 
Adviesburo Robert van der Ham uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is 
toegestaan. Er wordt een bewaartermijn gehanteerd van 7 jaar voor alle verzamelde 
persoonsgegevens. Dit wordt gedaan daar Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert 
van der Ham zich voor de komende 7 jaar verantwoordelijk voelt voor de uitgevoerde 
en geleverde diensten. 

6. Beveiliging: 

Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De 
website van Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham wordt gehost door 
KPN, deze partij slaat de gegevens op op beveiligde servers die gebruik maken van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 
verkeerde handen vallen. 

7. Uw rechten: 

U hebt het recht om ten alle tijden uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
info@tekenenadviesburo-ham.nl. Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der 
Ham zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren. 

8. Plichten: 

Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham verwerkt persoonsgegevens 
op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk 
hierbij aan het aanbieden van diensten van Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert 
van der Ham via e-mail of post. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan of 
gedeeld worden met derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de 
minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. 
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Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Bouwkundig Teken- en 
Adviesburo Robert van der Ham met anderen dan de hierboven genoemde partijen te 
delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw 
toestemming voor worden gevraagd. 

 

Bouwkundig Teken- en Adviesburo Robert van der Ham behoudt zich het recht de 
gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bouwkundig 
Teken- en Adviesburo Robert van der Ham dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan 
een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bouwkundig 
Teken- en Adviesburo Robert van der Ham te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw 
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

info@tekenenadviesburo-ham.nl 

Kattedoorn 58 | 5432 BN | Cuijk 

BTW Nr. NL0017.58.555.B83 | KVK Nr. 17170789 
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