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Kamp Bouwbedrijf BV 
Kamp Bouwbedrijf BV is gevestigd op de Middenweg 275, 1701 GD  Heerhugowaard. 
Ons telefoonnummer is 072-5714881 en e-mailadres info@kampbouwbedrijf.nl. 
Het bouwbedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37061000. 

 
Uw privacy is voor Kamp Bouwbedrijf BV van groot belang. Bij bezoek aan deze website kan 
Kamp Bouwbedrijf BV gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld als u met ons correspondeert 
door middel van een contactformulier of emailbericht. Kamp Bouwbedrijf BV waarborgt en 
respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens.  
 
U dient zich wel te realiseren dat het verzenden van deze contactformulieren en e-
mailberichten geschiedt met behulp van een onbeveiligde verbinding. Dit betekent dat 
verlies, diefstal of misbruik van de verstuurde gegevens geheel voor risico van de verzender 
is. Kamp Bouwbedrijf BV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wilt u dit risico 
zeker niet lopen, dan kunt u altijd nog contact met ons opnemen via de traditionele wijze. 
 

Verzamelde persoonsgegevens van klanten 
Kamp Bouwbedrijf BV verwerkt uw gegevens die u bijvoorbeeld via de website of mail 
afgeeft voor de volgende doeleinden: 

 U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

 het uitwerken van een offerte aanvraag; 

 het uitwerken van meer- en minderwerk; 

 het verrichten van diensten en het leveren van materialen op desbetreffend adres; 

 het factureren van onze diensten en leveringen; 

 verzenden van onze nieuwsbrieven (project gerelateerd); 

 afhandeling van uw opdracht en u informeren over het verloop daarvan; 

 het verstrekken van informatie. 
  

Verzamelde persoonsgegevens van sollicitanten, uitzendkrachten, ZZP’ers, 
stagiaires en leerlingen 
Indien u solliciteert bij Kamp Bouwbedrijf BV, worden persoonsgegevensgegevens die u voor 
uw sollicitatie aan ons verstrekt, opgeslagen en na afloop van de sollicitatieprocedure 
verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Deze gegevens zijn relevant voor het 
doorlopen van de sollicitatieprocedure. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Kamp 
Bouwbedrijf BV uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige 
vacatures. 
 

Verzamelde persoonsgegevens van leveranciers 
Van onze leveranciers mogen wij persoonsgegevens van contactpersonen verwerken. Wij 
verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of 
vanwege wettelijke voorschriften. 
 

Service 
Als u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt inzake een service- 
en/of klachtmelding, gebruiken wij uw gegevens om met u te corresponderen. Uw 
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persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze contractpartijen indien dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren/oplossen van de melding. Uw persoonlijke gegevens 
worden vanzelfsprekend zonder schriftelijke toestemming nooit verkocht, openbaar 
gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden zonder bovenstaand doel, behalve als wij dat 
wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij schade of als de politie dat eist bij een vermoeden 
van een misdrijf). 
  

Nieuwsbrief 
Periodiek sturen wij een projectgebonden nieuwsbrief per e-mail aan belanghebbenden of 
kopers. Mocht deze mail ongewenst zijn dan kan deze afgemeld worden door te reageren op 
de mailing. 
 

Wanneer vragen wij om toestemming? 
Wij maken gebruik van Social Media en/of drukwerk (denk aan flyers, posters, advertenties) 
waar wij o.a. foto’s van werkzaamheden en opgeleverde projecten voor gebruiken, 
waarvoor wij vooraf toestemming zullen vragen. Deze toestemming vragen we over het 
algemeen per e-mail. Hierbij zullen wij nimmer namen, adressen of andere 
persoonsgegevens vermelden. 
Voor het gebruik van foto’s die gemaakt zijn in de openbare ruimte wordt niet apart 
toestemming gevraagd, tenzij personen herkenbaar in beeld staan. Betrokkenen kunnen 
altijd bezwaar maken tegen het gebruik van een foto waar de betrokkene op staat. Zie ook 
hieronder ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ en ‘Klacht indienen’. 
 

Cookies 
Kamp Bouwbedrijf gebruikt geen cookies. 
 

Links naar andere websites 
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy 
statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. In onze website zijn social media 
buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw 
persoonsgegevens. 
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij 
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken 
over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. 
Verder maken we gebruik van Facebook, Google Mijn Bedrijf en Linkedin. 
 

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. 
Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamp 
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Bouwbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons 
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kampbouwbedrijf.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 
Kamp Bouwbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Ons netwerk en onze systemen zijn beveiligd met wachtwoorden. Daarnaast worden kasten 
en kantoren fysiek afgesloten.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met ons via info@kampbouwbedrijf.nl. 
 

Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in 
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Contactgegevens voor vragen 
Kamp Bouwbedrijf BV 
Middenweg 275 
1701 GD HEERHUGOWAARD 
072 57 14 881  
info@kampbouwbedrijf.nl  
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