
Privacyverklaring de werf van Koper 
 
Inleidende bepalingen 
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van de werf van Koper VOF (“Verantwoordelijke”) aan. U 
wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair 
gevestigd aan de Nes 178 (1693CM) te Wervershoof en staat ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder 56955626. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via 
info@dewerfvankoper.nl.  

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de 
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens 
worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft 
Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de 
persoonsgegevens.  
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van deze de werf van Koper. Indien u niet 
akkoord bent met deze privacyverklaring, dient dit bij ons aan te geven. Wanneer u met ons in 
contact bent gekomen via de website, is deze privacyverklaring tevens op de website van toepassing. 
 
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018. 
 
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De 
persoonsgegevens worden gebruikt wanneer op uw verzoek een nota wordt opgesteld of in het 
geval u meer informatie wilt over het bedrijf of gesloten overeenkomst. In dat geval zullen wij u 
persoonlijk vragen welke gegevens hiervoor nodig zijn. Dit zijn naam, adres, en indien u de nota via 
het digitale verkeer wenst toe gestuurd te krijgen: een mailadres. Indien u in het kader van de 
overeenkomst via uw bank het gewenste bedrag aan ons overmaakt, zullen wij beschikken over uw 
bankgegevens. Deze persoonsgegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan nodig is in het 
kader van de gesloten overeenkomst.  
 
Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is 
Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat 
Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke 
verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens 
liggen in dergelijke geval bij u.  
 
Doorgifte aan derden 
Door Verantwoordelijke zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als 
Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te 
geven aan bevoegde instanties. 
 
Uw privacyrechten 
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, 
verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het 
bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u wenst om uw gegevens te 
wijzigen of te verwijderen, kan dit door contact op te nemen via info@dewerfvankoper.nl. In dat 
geval zullen op uw verzoek de aangegeven gegevens worden gewijzigd of verwijderd. 
 



Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw 
persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar 
info@dewerfvankoper.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer 
informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link. 
 
 


