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Bedrijfsgegevens: 

Hieronder staan de gegevens van de bedrijven waarop deze verklaring van toepassing is. 

Bichterweerd BV 
Hoogveld 16 
6558 BL Heijen 
Nederland 
Tel. +32 89 790 930 

Bichterweerd NV 
Rijksweg 841 
B-3650 Dilsen Stokkem 
België 
Tel. +32 89 790 930 

Großkünkel Rurkies GbmH 
Knappheide 20 
D-47652 Weeze 
Deutschland 
Tel. +32 89 790 930 

 

 

Uw persoonlijke gegevens: 

Als bedrijf verzamelen wij persoonlijke data. Deze data wordt beheerd door ons bedrijf.  

De volgende gegevens worden verzameld: 

• IP-adres als je onze websites bezoekt 

• Cookies als je onzer websites bezoekt 

• Je contactgegevens als je ons een bericht stuurt per email 

• Je contactgegevens als je ons post stuurt. 

• Je contactgegevens als je ons belt. 

De bovenstaande informatie wordt alleen intern gebruikt om u te informeren over verdere activiteiten van ons bedrijf. 

 

De cookies die op de site gebruikt worden zijn als volgt: 

First party cookies: 

Ook wel directe cookies. Gebruikt om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. D.w.z. dat ze enkel info 

op de website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken 

van de bezoeker, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert. 

Third party cookies: 

Deze komen van derde partijen met een andere domeinnaam welke via jullie website cookies plaatsen. Denk bv. 

Google Analytics. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij, en maken op basis van die gegevens een 

gebruikersprofiel aan. 

 

Gebruik van de verstrekte gegevens: 

De verstrekte contactgegevens worden gebruikt om: 

• U te voorzien van de door u gevraagde gegevens 

• U te informeren over projectgegevens of -voortgang (van door u gevraagde projecten) 

• Uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons bedrijf mogelijk te maken 

• Onze bedrijfsadministratie op te stellen 

Rechten van u: 

Conform de privacy-wetgeving (GDPR / AVG) heeft u als gegevensverstrekker diverse rechten. In het kort zijn deze als volgt 

samen te vatten: 

• Recht tot informatie en toegang tot de persoonsgegevens 

• Recht op correctie en uitwissing van de gegevens 

• Recht op bezwaar tegen direct-marketingpraktijken 

• Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

• Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 
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Als u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Bij de 

uitoefening van uw rechten, zullen wij uiteraard ook rekening moeten houden met overige wettelijke bepalingen met 

betrekking tot de verstrekte gegevens. Bij eventuele klachten over het gebruik van de persoonsgegevens of de afhandeling 

van de door u uitgeoefende rechten kunt u wenden tot de privacy-commissie in België. 

 

Hoe kunt u ons bereiken: 

Telefoon kantoor: + 32 89 790930 (tijdens werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur) 

Email: info@bichterweerd.be  / info@grosskunkel.de / info@lusvanlinne.nl  

Beveiliging: 

Wij hebben diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de uw verstrekte gegevens te beschermen tegen verlies, 

misbruik, diefstal of wijziging. Waar nodig worden deze beveiligingsmaatregelen aangepast aan de stand van de techniek. 

Mochten uw persoonsgegevens ondanks deze getroffen beveiligingsmaatregelen verloren gaan, gestolen worden of 

misbruikt worden, dan zullen wij de nodige extra maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Tevens wordt 

een dergelijk datalek conform regelgeving van de GDPR / AVG afgehandeld. Als verstrekker van deze persoonsgegevens zult 

u tevens ook op de hoogte worden gebracht.  
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