
HB HOUT, gevestigd aan Ringvaartpark 23, Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Naam: Hermen Buitenhuis 

E-mail: HBHout@gmail.com 

Telefoon: 06-27584140 

Adres: Ringvaartpark 23, Capelle a/d Ijssel 

KVK: 69421323 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

HB HOUT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• (Indien opgegeven)Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• IBAN 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 

bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te 

maken, in correspondentie en telefonisch 

• Locatiegegevens 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

• Internetbrowser en apparaat type 

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders 

of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo 

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Wanneer er vermoeden bestaat dat HB HOUT onbedoeld 

persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact 

via hbhout@gmail.com en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden 

verwijderd. 

 

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens 

HB HOUT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Afhandelen van facturen en betalingen 

• Leveren van producten en diensten, 

• Verzenden van nieuwsbrieven, 

• Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat. 
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• HB HOUT analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te 

verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw 

voorkeuren. 

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

kunnen voeren 

 

 

Bewaartermijn 

HB HOUT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal 

twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een 

wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

HB HOUT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij delen uw gegevens met de volgende 

organisaties: 

• MijnWebWinkel, voor afhandelen van boekingen en facturen, 

• Moneybird, voor een correcte bedrijfsadministratie, 

• ING, voor afhandelen van betalingen, 

• Mollie, voor afhandelen van betalingen, 

• Gmail, voor contact/mailen 

• De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht. 

 

Cookies en websitegebruik 

HB HOUT gebruikt functionele en tracking cookies. Daarnaast worden anonieme 

statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser 

van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 

optimaliseren.  

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen bij een van onze partners: google analytics 

en mijnwebwinkel 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je 

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar HBHout@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 



kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik  u 

om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter 

bescherming van je privacy. HB HOUT zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, 

op jouw verzoek reageren. 

 

Beveiligen 

HB HOUT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

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

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt 

van een beveiligde SSL-verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

HBHout@gmail.com 

 


