
 

Privacyverklaring 

 

 
Wij, Aannemersbedrijf Legemaat van Elst, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
als u gebruikt maakt van onze diensten. In onderstaande privacyverklaring willen wij u uitleggen hoe we 
omgaan met het verwerken van deze persoonsgegevens. 

 

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”. 

 

Persoonsgegevens 

a. Algemeen en doelen. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze  opdrachtgevers en relaties. 

Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit: 

- Ter uitvoering van de met onze opdrachtgevers/klanten gesloten of te sluiten overeenkomsten, 

en/of: 

- Ter uitvoering van de met onze opdrachtnemers/onderaannemers gesloten of te sluiten 

overeenkomsten, en/of: 

- Voor het aanleggen van een klantenbestand en relatiebestand, bestaande uit naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer en mailadres. Het gaat hierbij om gegevens van klanten en relaties die 

we al van deze partijen hebben ontvangen op basis van een overeenkomst. Wij doen dit op basis van 

gerechtvaardigde belangen om namelijk contact met klanten en relaties te kunnen leggen of 

onderhouden indien dat nodig is, en/of: 

- Voor het sturen van berichten, al dan niet digitaal, naar onze klanten of naar entiteiten die klant zijn 

geweest. We doen dit op basis van gerechtvaardigde belangen, namelijk ons commercieel belang. 

b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we kunnen verwerken zijn doorgaans door eigenaar 

zelf verstrekt en betreffen voornamelijk, doch niet uitsluitend: 

• Naam (of bedrijfsnaam indien van toepassing), adres, woonplaats; 

• telefoonnummer, e-mailadres; 

• financiële- factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten; en 

• voor zover relevant: overzichten gewerkte uren. 

Als wij op verzoek of vanuit een overeenkomst voor onze klanten ook vergunningen of subsidies (moeten) 

aanvragen, verwerken wij ook de gegevens die nodig zijn voor de betreffende aanvraag. 

Als wij werken op basis van een overeenkomst met een Woningborggarantie, verwerken we ook de 

(extra) persoonsgegevens die Woningborg vraagt. 

Als wij werken met uitleners of onderaannemers, verwerken wij van de door hun ingezette werknemers 

ook het BSN-nummer. 

c. Gebruik van persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor (een van) onderstaande 

doelen: 

- Contact met u opnemen (per e-mail, post, of telefonisch) 

- Uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten 

- Afhandelen van betalingen 

- Afhandelen van overige handelingen waartoe het verzoek van de eigenaar van de gegevens bij 

ons terecht is gekomen. 

d. Verstrekking aan derden. Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers verstrekken wij alleen aan andere 

partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn en alleen voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen 

hierboven onder sub a is vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. politie, justitie). 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstrekken van de NAW-gegevens en contactgegevens van onze 

opdrachtgever aan door ons in te schakelen onderaannemers en zzp-er’s, architecten, constructeurs, 

Woningborg, nader te bepalen kwaliteitsborgers, notarissen, en (andere) leveranciers van diensten en 

materialen. Zij hebben dan deze gegevens nodig om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. 

Persoonsgegevens van relaties (zoals contactgegevens van onderaannemers of  leveranciers) verstreken 

wij eventueel aan onze opdrachtgevers of aan andere relaties die bij een overeenkomst betrokken zijn. 

We verstrekken (dus) aan derden niet meer persoonsgegevens dan nodig is in het kader van een 

overeenkomsten met onze klanten en de des betreffende onderaannemers en leveranciers.  



 

e. Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van 

software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten 

verlenen. Ook maken wij gebruik van ICT-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten 

(vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij dan ook naar de 

‘Privacyverklaring(en)’ van de des betreffende partij(en). 

f. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens, zoals door de wet bepaald is. Echter, persoonsgegevens die 

we verwerken op grond van verkregen toestemming waaraan een gespecificeerde bewaartermijn is 

gekoppeld, bewaren we voor de duur van de toestemming. Van onze klanten bewaren we de naam, adres 

en contactgegevens voor onbepaalde tijd voor o.a. het onderhoud van onze klantrelaties. Onder het kopje 

‘Cookies’ staat de hierop van toepassing zijnde bewaartermijn genoemd. 

g. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes. Persoonsgegevens die nodig of nuttig 

kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren wij minimaal 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de 

door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van 

verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Van onze klanten bewaren we 

de naam, adres en contactgegevens voor onbepaalde tijd. Voor Cookies geldt de genoemde 

bewaartermijn zoals aangegeven onder het kopje ‘Cookies’. 

h. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens 

verkrijgen: van onze opdrachtgevers en/of van onze relaties. 

 

Website 
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de website bedoeld, zoals aangegeven in de paragraaf 
‘contactgegevens’. 
 
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en 
informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, 
dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde 
elektronische aanbiedingen. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, 
videobeelden, geluiden alsook technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten 
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet 
door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan 
ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, zonder 
voorgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de 
beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende 
toestemming, dan wel het afzien van rechtsvervolging. 
 
Bij Legemaat van Elst hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn 
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders, of voogd, We kunnen echter niet controleren of een 
bezoeker ouder is dan 16 jaar. Al u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@legemaatvanelst.nl. Wij zullen deze 
informatie dan verwijderen. 

 

 

Cookies 
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en 
analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de 
websitebezoekers. De verwerking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de voorschriften van het 
AP (PDF voorschrift AP) door het anonimiseren van de IP-adressen. Wij verwerken hierbij dus geen volledige IP-
adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. Deze cookies 
worden ongeveer 6 maanden bewaard.  

 

 

Cameratoezicht 
Ons terrein en kantoor zijn voorzien van camerabeveiliging. Dit dient uitsluitend voor beveiligingsdoeleinde 
waarop de locatie van deze camera(’s) ook bewust is afgestemd. In overleg met onze opdrachtgever kan 
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eventueel ook op een bouwterrein camerabeveiliging worden gebruikt. Camerabeelden worden in principe na 
een maand verwijderd, tenzij ze langer nodig zijn wegens (verdenking van) diefstal of schade.  
Beveiliging van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en in principe enkel binnen de Europese Unie 
opgeslagen. Er zijn passende (technisch en organisatorisch) maatregelen genomen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  

 

 

Rechten van betrokkene 
Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens  in te zien, aan te laten passen, of te laten 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, of verwijdering schriftelijk richten aan 
info@legemaatvanelst.nl. Wij kunnen u om een bewijs van identiteit vragen om er zeker van te kunnen zijn dat 
wij u gegevens aan de juiste personen verstrekken. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk 
van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen 
voldoen. Hierover zullen wij u informeren.  

 

 

Klacht 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om hierover direct 
contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk er vervelend. U 
heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

 

 

Datalekken 
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke 
vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Hiervoor volgen 
wij de stappen zoals opgenomen in de leidraad ‘Infographic Acties bij een Datalek’ (Poelman van den Broek), 
beschikbaar op het netwerk van Legemaat van Elst. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de 
betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.  

 

 

Contactgegevens 
Aannemersbedrijf Legemaat & Van Elst B.V. 
Zeisterweg 55, 3931 ME Woudenberg 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31003393 
Telefoonnummer 033 – 286 15 69 
E-mail: info@legemaatvanelst.nl  
Website: www.legemaatvanelst.nl 
 
De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op onze website (zie bovenstaand). 

 

Versie van deze privacyverklaring 
Legemaat van Elst heeft de uiterste zorg besteed aan deze privacyverklaring. Desondanks is het mogelijk dat 
hierin onjuistheden zijn opgenomen. Legemaat van Elst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische 
of redactionele fouten, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk 
onbereikbaar zijn van de website waarop deze privacyverklaring is geplaatst. Wij behouden ons het recht om 
wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen wij op onze website publiceren, 
daarom adviseren wij u om met regelmaat onze website te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 
hoogte bent. Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 15 december 2022. 
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