Privacyverklaring
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden
en het gebruik van de website te analyseren. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt door Google
Analystics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. U kunt deze cookies
uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van uw browser.
Facebook pixel
Wij maken gebruik van Facebook Pixel om te zien hoe effectief onze advertenties zijn en om gericht
te kunnen adverteren. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te
zien wat zij met (persoons)gegevens doen die zij met deze code verwerken.
Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. In de footer van de
nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u voor deze dienst uit te schrijven.
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd
zijn en opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Beeldgebruik
Van de foto’s en afbeeldingen die op de website staan bezitten wij het gebruiksrecht.
Cameratoezicht
Op onze bouwplaatsen maken wij gebruik van cameratoezicht. Camera’s worden ingezet met het oog
op bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal. Hiermee bewaken wij
uw en onze eigendommen. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard. Indien er in
die periode geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld, worden de beelden verwijderd.
Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld
bewaard. U heeft te allen tijde recht op inzage in en vernietiging van de van u gemaakte
camerabeelden. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte
is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van
vier weken is dan niet van toepassing.
Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links
met deze internetsite zijn verbonden.

Aanpassen Privacy- en cookiesverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookiesverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd.

