
PRIVACYVERKLARING 

Imago Schoonmaak / Onderhoud B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy 
van de persoonlijke herkenbare gegevens die klanten aan ons verstrekken. Hieronder 
informeren wij u dan over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij 
raden u dus aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.  

Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Indien u een offerte opvraagt of zich als klant aanmeldt dan wordt u gevraagd uw 
persoonlijke gegevens in te vullen.  

Persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen: NAW gegevens, emailadres, en 
telefoonnummer. 

Wij gebruiken deze gegevens om de door u afgenomen diensten te leveren en om de 
communicatie daaromtrent zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De grondslag 
van de verwerking van deze gegevens berust op de uitvoering van de gesloten overeenkomst 
en deels op een wettelijke verplichting. 

Voor het overige zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw 
toestemming. Imago Schoonmaak / Onderhoud B.V. zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend 
aan derden beschikbaar stellen indien u hier zelf toestemming voor heeft gegeven. Onze 
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. Imago Schoonmaak / Onderhoud B.V. zal uw persoonlijke gegevens 
nooit aan derden verkopen of verhuren. Imago Schoonmaak / Onderhoud B.V verstrekt verder 
tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe is verplicht. 

Hoe beschermen wij uw informatie? 
Wij gebruiken technologische veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Uw 
persoonlijke informatie wordt bijgehouden in beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk 
voor een beperkt aantal personen. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens 
die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de 
persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of 
verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Wij 
bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de 
verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. 

Maakt Imago Schoonmaak / Onderhoud B.V gebruik van cookies? 
Op de website www.imagoschoonmaak.nl maken wij GEEN gebruik van cookies.  

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op 



www.imagoschoonmaak.nl kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de 
privacybescherming of de inhoud van deze websites. 

Wijzigingen Privacyverklaring 
Het kan voorkomen dat wij veranderingen doorvoeren in onze privacyverklaring. Als dat 
gebeurt zullen wij dat vermelden op deze pagina. Onderhavige versie dateert van 25 mei 
2018 

Hoe kunt u ons contacteren om gegevens in te zien, aan te laten passen of te 
verwijderen? 
We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk 
te informeren over onze activiteiten en nieuws. Als u hier vragen over heeft, dan kun u 
contact opnemen met Imago Schoonmaak / Onderhoud B.V. via ons contactformulier op 
deze website. Als u het niet op prijs stelt om iets van Imago Schoonmaak / Onderhoud B.V. 
te horen of te ontvangen, meld dat schriftelijk met handtekening aan Imago Schoonmaak / 
Onderhoud B.V, Rietveldenweg 53A, 5222 AP ‘s-Hertogenbosch. Wij verwijderen dan zo snel 
mogelijk uw gegevens uit ons bestand. 

Vragen & opmerkingen 
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van 
www.imagoschoonmaak.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@imagoschoonmaak.nl  

 

 


