
Privacy verklaring J. Maas Schilderwerken 

 

00 Inleiding 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 

verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.  Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen 

liggen en voor 

welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met 

betrekking  tot uw gegevens en hoe u  gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal 

soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring 

periodiek te raadplegen.  

 

01 J. Maas Schilderwerken 

 

U leest op dit moment de privacy verklaring van J. Maas Schilderwerken. 

J. Maas Schilderwerken is een specialistisch schildersbedrijf. Inhoudelijk is dit de expertise op het 

gebied van zowel binnen- als buitenschilderwerk. Gespecialiseerd in het onderhoud van 

Monumentale panden, nieuwbouw voor zowel bedrijven als particulieren. 

Er zijn situaties waarin uw gegevens door J. Maas Schilderwerken verzameld worden. Het is daarom 

goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt 

aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u vragen, opmerkingen of wijzigingen heeft omtrent het 

gebruik van uw persoonsgegevens door J. Maas schilderwerken, neem dan gerust contact op met ons 

op! Via: info@johanmaasvakschilders.nl 
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02 Doel gegevens 

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld of gevraagd door J. Maas 

Schilderwerken. 

Deze worden hieronder toegelicht.  

=  Het versturen en ontvangen van e-mail   

J. Maas Schilderwerken stuurt via e-mail  offertes, facturen en of betalingsherinneringen. Deze 

brieven  

zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam,  achternaam, adres, 

telefoonnummer en/of,  mobiel nummer, e-mailadres en bankrekeningnummer wordt verzamelt.  

=  Contact opnemen 

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met  J. Maas Schilderwerken . 

Via onze website www.johanmaasvakschilders.nl kunt u ons telefonisch contacten of door het 

contactformulier in te vullen. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om die benodigde 

gegevens, om u te contacten en/of u een aanbieding te doen.  
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