
                                       Europese privacywetgeving 

 

De Europese privacy-reglementering, Verordening ( EU ) 2016/679 van 25 mei 2016, , in werking 
getreden op 25 mei 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG ( de AVG of de GDPR )  

 

Arenda maakt zich sterk bovengenoemde richtlijnen strikt op te volgen teneinde de door onze 
klanten verstrekte persoonsgegevens , enkel voor interne doeleinden te gebruiken en deze niet 
openstellen voor externe doeleinden . 

 

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens en op welke manier kunnen deze verstrekt worden aan 
Arenda ? 

• Een offerteaanvraag die onze klanten plaatsen via onze website. 
• Een telefonische prijsaanvraag of eender welke elektronische aanvraag die onze klanten 

plaatsen bij onze klantendienst. 
• Een bestelbon of eender welk formulier dat door Arenda verstrekt wordt die door onze 

klanten ondertekend wordt of dient te worden. 
• Persoonlijke gegevens zoals BTW nummer, e-mailadres , IP-adres, naam- en voornaam , 

kenmerken van het persoonlijk- of werfadres van onze klanten , persoonlijk koopgedrag. 

Waar worden de persoonlijke gegevens voor gebruikt ? 

• De persoonsgegevens van onze klanten dienen enkel en uitsluitend voor onze interne 
diensten. 

• Deze worden nooit aan derden verstrekt, behalve de werken die uitbesteed worden aan 
leveranciers van Arenda die echter ook gehouden zijn de privacy-reglementering strikt na te 
leven. 

• Onze diensten van voor- en naverkoop. 
• Onze nieuwbrief, reclameberichten. 
• Het opmaken van onze interne statistieken. 

Rechten van onze klanten. 

• Onze klanten hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens, gedeeltelijk of 
geheel, door Arenda te laten verwijderen. 



• Verbetering van uw persoonsgegevens , het uitschrijven voor het ontvangen van onze 
nieuwsbrief of reclameberichten. 

• Opzegging van gedeeltelijke of gehele persoonsgegevens is kostenloos. 
• Onze klanten hebben het recht de door ons verstrekte persoonsgegevens , over te laten 

dragen aan een nieuwe instelling of bedrijf, door de klanten bepaald. 

Aanvaarding 

• Onze klanten worden , bij het ontvangen van hun offerte, automatisch op de hoogte 
gebracht van deze privacy-reglementering en aanvaarden zodoende de inhoud inzake. 

Meer informatie : 

https://www.elhannouche.nl/de-nieuwe-europese-privacywetgeving-wat-gaat-er-veranderen-in-
2018/ 

 


