
Privacyverklaring 
 

Via deze privacyverklaring laat ik zien dat ik zorgvuldig met je gegevens omga. 

Contactgegevens 
’t Witte Huys Interieuradvies 

Website: www.wittehuys-interieur.nl 
E-mail: info@wittehuys-interieur.nl  
KvK-nummer:  84240865 
BTW ID: NL003932774B19 

’t Witte Huys Interieuradvies, gevestigd te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

’t Witte Huys Interieuradvies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en 
draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die je verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld en beveiligd. 

’t Witte Huys Interieuradvies houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden: 

- Voor- en achternaam  
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- IP-adres 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
- Internetbrowser en apparaat-type 

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
 
Doelen van het opslaan van de gegevens zijn antwoord geven op de vraag die je stelt via het 
contactformulier en voor het uitvoeren en afwikkelen van een overeenkomst die wij met 
elkaar aangaan. 

Rechtsgronden met betrekking tot gegevens opslaan, toestemming (bij gebruik van mijn 
contactformulier), overeenkomst (als we zaken doen met elkaar) of gerechtvaardigd belang 



van mijn onderneming (toesturen nieuwsbrief omdat je klant bent, laten staan van je reactie 
op mijn website met je naam erbij). 

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ’t 
Witte Huys Interieuradvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken 
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wittehuys-interieur.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je 
privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 

’t Witte Huys Interieur wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bewaartermijn 

’t Witte Huys Interieuradvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een reactie via het 
contactformulier wordt per mail aan mij doorgestuurd, en die mail verwijder ik als deze 
volledig is afgehandeld. Reacties op mijn website blijven in principe net zo lang online als de 
betreffende pagina/blog online blijft.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

’t Witte Huys Interieuradvies maakt op haar website gebruik van ‘cookies’. Met behulp van 
cookies zorgen wij er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds 
dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus 
een stuk prettiger. 

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van jouw computer, smarthphone of 
tablet wordt opgeslagen om je te kunnen herkennen als je de site opnieuw 



bezoekt. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat 
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt cookies uitschakelen 
en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden 
hoe je dit moet doen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals Google analytics en Social 
media like buttons. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de 
privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens en kom je 
er met ons niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van jouw gegevens  

’t Witte Huys Interieuradvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op via info@wittehuys-interieur.nl 

Als je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je hierover contact opnemen via 
info@wittehuys-interieur.nl. 

Wijzigingen 
’t Witte Huys Interieuradvies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
deze Privacyverklaring, zodat het aanbeveling verdient deze Privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen. 

 

Opgesteld op 1 december 2021 

 


