
Privacy statement Voets Bedrijfskleding 
 
Voets Bedrijfskleding 
Voets Bedrijfskleding, gevestigd op de Kievitsven 108, 5249JK te Rosmalen, geregistreerd 
bij de KvK onder nummer 62879618 en met het  
BTW-nr. NL854995869B01, respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens 
om op basis van de met u gesloten overeenkomst en/of bestelling, onze diensten zo snel en 
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Op dit moment worden de volgende gegevens 
geregistreerd: 

• Bedrijfsnaam 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer/Mobiele telefoonnummer 
• E-mailadres 
• KvK-nummer 
• IBAN-nummer (bankrekeningnummer) 

 
Voets Bedrijfskleding gebruikt deze gegevens alleen om de volgende diensten te leveren: 

• Als u een bestelling plaatst hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres, 
telefoonnummer en betaalgegevens nodig om de gewenste bestelling uit te voeren 
en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 

• Voor het onderhouden van het contact tussen u en Voets Bedrijfskleding en om 
eventuele gerealiseerde bestelling te kunnen factureren. 

• Met uw toestemming verkregen, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren 
over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u ons 
dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@voetbedrijfskleding.nl 

 
Alle gegevens worden bewaard tot maximaal drie jaar nadat de laatste factuur aan de klant 
is verzonden of tot maximaal drie jaar nadat er aantoonbaar sprake is van een relatie en/of 
correspondentie tussen de klant en Voets Bedrijfskleding. 
 
Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun gegevens en altijd de keuze deze 
gegevens te (laten) corrigeren, aanvullen of verwijderen. Hiervoor kan men een verzoek 
indienen via het volgende emailadres info@voetsbedrijfskleding.nl. Voets Bedrijfskleding  
zal elk verzoek binnen 24 uur verwerken. Daarnaast kunnen klanten verzet aantekenen 
tegen het gebruik van hun gegevens.  
Ze hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Rosmalen 21 mei 2018 
Voets Bedrijfskleding 


