
Privacyverklaring 
 
 
Van den Berg Lopik B.V. respecteert de privacy van haar klanten, partners, stakeholders, 
medewerkers en online bezoekers. 
 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens 
wordt gedaan en welke rechten u heeft. 
 
 
1.Welke gegevens verwerkt Van den Berg Lopik B.V.  
Van den Berg Lopik B.V. verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie tot Van den Berg Lopik B.V. verwerken 
we mogelijk onderstaande persoonsgegevens: 

• NAW gegevens 
• Contactgegevens  
• Geboortegegevens 
• Bankrekeningnummers  
• BSN nummer 
• Andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens 

 
2.Doel van de verwerking 
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden: 

• Om met u overeenkomsten en/of transacties te sluiten en uit te (laten) voeren 
• Diensten in te kopen en/of te leveren 
• Om geldende wet- en regelgeving na te komen 
• Het opnemen van contact in verband met door u gestelde vragen 
• Het versturen van marketing gerelateerde communicatie  
• Sollicitatie procedure. 

 
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn 
vastgelegd. 
 
3.Verstrekking aan derden 
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. 
Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor 
genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door Van den 
Berg Lopik B.V. opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en 
richtlijnen. 
 
4.Beveiliging 
Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Van den Berg Lopik B.V. treft 
voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd 
gebruik en wijzigingen ervan.  
 
De website van Van den Berg Lopik B.V. maakt gebruik van cookies met een technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor 
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt 
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
 



 
5.Recht van inzage, correctie en verwijdering 
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze 
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet 
(langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren 
of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat u het verzoek heeft 
ingediend behandelen. 
 
6.Informatie 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over uw privacy, of met betrekking tot de verwerking van uw 
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar info@vandenberglopik.nl of bel ons op 
0348551209. 
 
7.Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de 
bedrijfsvoering van Van den Berg Lopik B.V.. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze 
diensten bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het 
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


