
                 
 

 

Privacyverklaring Aannemersbedrijf J. de Jager Sliedrecht B.V. 

J. de Jager Sliedrecht B.V. (KvK 11065547) is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

WKA gegevens J. de Jager Sliedrecht B.V. 

Bedrijfsnaam:  Aannemersbedrijf J. de Jager Sliedrecht B.V. 

Bezoekadres:  Kubus 100 

Postcode:   3364 DG 

Plaats:   Sliedrecht 

Postadres:  Postbus 132 

Postcode:   3360 AC 

Plaats:   Sliedrecht 

Telefoonnummer: 0184-412280 

E mailadres:  info@dejagersliedrecht.nl 

Factuuradres:  facturen@dejagersliedrecht.nl 

 

KVK Rotterdam: 23059382 

BTW nr:  009134360B01 

Rabobank rek.nr: NL74RABO 03593 83 335 

Rabobank G rek.nr: NL10RABO 09912 99 620 

 

Aanleiding. 

J. de Jager Sliedrecht B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden  

verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot 

uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers 

- Contactgegevens leveranciers van diensten en producten 

- Bezoekers website 

Bewaartermijn gegevens: 

J. de Jager Sliedrecht B.V. zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of 

wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren. 
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J. de Jager Sliedrecht B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen  

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke 

regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- 

en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens 

minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. 

Doel en grondslag: 

De Jager Sliedrecht B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen engrondslagen: 

Doel gegevensverwerking: 

- Het aanbieden en uitvoeren van diensten. 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Uitvoeren overeenkomst 

- Het afhandelen van uw betaling.  

- Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst(Wettelijke verplichting). 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt J. de Jager Sliedrecht 

B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van 

onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld. 

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals 

bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

Cookies 

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de 

dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het 

gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige 

bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van 

trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit 

een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers 

herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte 

cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te 

maken op de website van J. de Jager Sliedrecht B.V. 

Privacy medewerkers J. de Jager Sliedrecht B.V. 

J. de Jager Sliedrecht B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege 

hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan. 

Beveiliging 

J. de Jager Sliedrecht B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mevrouw M. de Bruin 0184-

412280 

 

 



                 
Intrekken toestemming 

Voor zover wij u gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u 

het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de 

rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking. 

 

J. de Jager Sliedrecht B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 

vereist dan wel wanneer J. de Jager Sliedrecht B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een 

juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van J. de Jager Sliedrecht B.V. te 

beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Vragen. 

Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande 

contactgegevens: 

J. de Jager Sliedrecht B.V. mevr. M. de Bruin 

info@dejagersliedrecht B.V. 


