
Privacybeleid  Van den Ban : 
  
Van den Ban industrie- en handelmaatschappij B.V., gevestigd aan Koopvaardijweg 22      

4906 CV te Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in de privacyverklaring. Van den Ban hecht veel waarde aan de bescherming 

van uw persoonsgegevens, om deze redenen willen wij in onderstaande privacy policy 

heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.   

  

Contactgegevens Van den Ban  

Van den Ban industrie- en handelmaatschappij B.V.   

Koopvaardijweg 22 

4906 CV Oosterhout  

  

Telefoon: 0162-474858 

E-mail: info@vandenban.com 

  

Persoonlijke gegevens  

Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven. 

Mocht u echter geïnteresseerd zijn in een van onze diensten is er via de contactpagina een 

mogelijkheid om uw gegevens achter te laten. Op deze manier kunnen wij contact met 

elkaar opnemen om uw wensen zo snel mogelijk te realiseren. Als u besluit om ons uw 

persoonlijke informatie te geven, die wij nodig hebben voor het aangaan van verder contact 

en eventuele diensten, garanderen wij u dat wij deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

Mocht u liever uw persoonlijke gegevens niet via de website achterlaten, is er ook een 

mogelijkheid om ons te bellen of mailen om uw wensen te bespreken.   

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:  

▪ NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats)  

Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, 

facturering, identificatie, onderhouden van de klantrelatie en voor verschillende 

marketingactiviteiten.   

▪ Contact (e-mailadres en telefoonnummer)  

Door het invullen van het contactformulier kunnen wij communiceren over verdere 

wensen en behoeftes. Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres 

slaan wij op in mappen op de computer op naam.  ▪ Betaalgegevens 

(Bankrekeningnummer) Om uw betaling te verwerken voor facturatie  

  

  

  

  

  

  



Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens  

Van den Ban verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:  

▪ Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren  

▪ U geadresseerde offertes en/of facturen te kunnen doen toekomen om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren  

▪ Als u ons opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden  

▪ Van den Ban verwerkt ook persoonsgegevens als wij er wettelijk toe verplicht zijn  

  

Derden  

Uw persoonlijke gegevens versturen wij niet door naar andere partijen, met uitzondering 

van derden die te maken hebben met de uitvoering van de door u gevraagde dienst.   

  

Het bewaren van gegevens  

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze 

versterkt zijn. Deze gegevens worden bewaard in ons systeem gedurende de looptijd van de 

overeenkomst. Na deze periode worden de gegevens alleen bewaard in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar. De bewaartermijn hiervan is afhankelijk van het doel 

waarvoor wij deze gegevens hebben verzameld. Mocht u hier vragen over hebben, neem 

dan contact op met info@vandenban.com  

  

  

  

Contact  

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacy beleid? Neem gerust contact met ons 

op om uw vragen te stellen of om feedback te geven over hoe wij onze privacy beleid 

kunnen verbeteren.   

  

  


