
Privacyverklaring Timmerfabriek de Kroon B.V.   
 
Deze verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de 
persoonsgegevens voor Timmerfabriek De Kroon B.V., welke persoonsgegevens van de gebruiker 
worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de 
persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe van deze 
rechten gebruik kan worden gemaakt.  
 
Timmerfabriek De Kroon B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van 
de diensten van Timmerfabriek De Kroon B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een ‘contact 
service’ op de website www.kroonbv.nl aan Timmerfabriek De Kroon B.V. verstrekt. Timmerfabriek De 
Kroon B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 
- Uw voorletters 
- Uw geslacht 
- Uw adres 
- Uw e-mailadres  
- Uw telefoonnummer 
- Uw functie 
- Het bedrijf waarvoor uw werkzaam bent 

 
Waarom heeft Timmerfabriek De Kroon B.V. uw persoonsgegevens nodig? 
Timmerfabriek De Kroon B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail of per post 
contact met u op te nemen aangaande service verzoeken, offerte aanvragen en bevestiging van een 
opdracht, die u uitbesteedt bij Timmerfabriek De Kroon B.V. 
Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het sturen van uw factuur en het verwerken 
van uw betaling.  
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
Timmerfabriek De Kroon B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Delen met anderen 
Timmerfabriek De Kroon B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) met u, of om te voldoen aan de wettelijke 
verplichting.  
 
Bezoek website 
Op de website www.kroonbv.nl worden alleen tellingen bijgehouden van het aantal bezoekers. Er 
wordt geen IP adres of andere unieke gegevens bewaard.   
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@kroonbv.nl. Timmerfabriek De 
Kroon B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, uiterlijk binnen vier weken.  
 
Contactgegevens 
Timmerfabriek De Kroon B.V. 
Willem Alexanderstraat 16 
6691 EE Gendt 
Telefoonnummer: 0481-421218 
E-mailadres: administratie@kroonbv.nl 
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