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Privacyverklaring ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV 

 
 
 

 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u op ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV beroep doet 

en u uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan op kunnen 

vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. In deze Privacyverklaring 
leest u hoe ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV dit doet. 

 
Deze Privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.isolatieverhoeven.be beheerd 

door ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, 

Leuvensesteenweg 51/1, met ondernemingsnummer 0422.791.623  
(hierna “ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV” of “wij”). 

 
Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk het Privacybeleid 

van ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV. Wij kunnen op elk moment het Privacybeleid wijzigen. 
 

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij? 
 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het 
project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, 

zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens 

in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij 
die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.   

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig 
project.  

 

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te 
plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken. 

 
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.   

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public 
relations. 

 
 
Hoe verzamelen wij uw gegevens? 
 
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. 

Dit kan gebeuren via een gesprek, telefonisch contact, mailuitwisseling (rechtstreeks of via onze 

website), aanwezigheid op vakbeurzen.  
 

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks 
verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze 

werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.  
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens 

hebben gehaald delen wij u dan mee. 

 

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel 

mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de 

website bekijkt te registreren.  

 

http://www.isolatieverhoeven.be/
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Onze website maakt gebruik van functionele Cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die 

automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van Cookies kan het 

gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop 

niet beschadigen.  

 

In zo’n Cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte 

browser, IP-adres, ...) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, wachtwoord). 

Aan de hand van Cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en 

kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.  

 

Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren mits 

toestemming van de klant (voorbeelden van cookies: Google Analytics, Smartlook, Facebook pixel,...).  

 

U kunt die Cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de 

website of delen ervan niet meer naar behoren werken. 

 
 
Wanneer en voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens? 
 

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken, 

wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact 
opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name 

de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten. 
 

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de 
levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat 

geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de 

gegevens van onze eigen medewerkers.  
 

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere 
boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”. 

 

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact 
of contract met ons heeft, ook met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). 

 
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze 

activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten 
omschrijven we als “communicatie” of “public relations”. 

 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de door 
u ondertekende overeenkomst, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een 

gerechtvaardigd belang. 
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Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?  
 

ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV deelt met uw toestemming uw persoonsgegevens, indien dit 
nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.  

 
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor 

onze rekening gegevens verwerken. Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud 
services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar 

in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten 

gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een 
overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten. 
 
Wanneer deze dienstverrichters voor onze rekening handelen als gegevensverwerker wordt door ons 

niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt 

met de gevallen omschreven in deze Privacyverklaring.  
 

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan 
hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze Privacyverklaring of zoals u ten tijde van de 

verzameling werd meegedeeld.  
 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:  

• wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;  
• in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.  

 
Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het 

geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop 

zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een 
correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die 

overeenstemt met deze Privacyverklaring. 
 
 
Wat zijn uw rechten? 
 

Recht van inzage, verbetering en aanvulling  
 

Het recht van inzage, verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment 
uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar 

info@isolatieverhoeven.be 

 
Recht op overdraagbaarheid  
 
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare 

en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de persoonsgegevens over te 

dragen aan een andere partij. 
 

Recht om gegevens te wissen  
 

Het recht om persoonsgegevens te wissen kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek 
te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@isolatieverhoeven.be 

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens 

en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk 
zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

 
 

 

 

mailto:info@isolatieverhoeven.be
mailto:info@creactivmarketing.be
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Recht op verzet en klachten  
 

Wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming op elk 
moment – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten 

niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart 
naar info@isolatieverhoeven.be  

 
Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten 

aan info@isolatieverhoeven.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken 

en klachten.  
 

Indien u vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht 
neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).  

 

 
Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?  
 
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en 
onthullingen. Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw persoonsgegevens, na het invullen 

van gebruikersnaam en wachtwoord, o.a. door encryptie via SSL technologie. 

 
 

Contact opnemen 
 

Indien u verdere vragen heeft over deze Privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door 

u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:  
 

Adres: ISOLATIE & RENOVATIE VERHOEVEN NV, Leuvensesteenweg 51/1, 1910 Kampenhout 
E-mail: info@isolatieverhoeven.be 
 

mailto:info@creactivmarketing.be
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