
 

Privacy verklaring Campertaxaties VOF. 

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten 

welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens 

verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe 

wij werken.  

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Campertaxaties.nl 

Campertaxaties niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en 

bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te 

accepteren. Campertaxaties respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en 

draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. 

 

Contact gegevens:  

www.campertaxaties.nl 

Campertaxaties VOF 

Kievitdreef 26 

2743 EE Waddinxveen 

06-30490413 

info@campertaxaties.nl 

 

Financiële gegevens 

KVK  : 71789448 

IBAN  : NL80 ABNA 0488 834694 

BIC  : ABNA NL2A 

BTWNR : 16562266B01 

 

J.P.Versloot is de gegevens beheerder van Campertaxaties VOF en is te bereiken via 

www.campertaxaties.nl 

Campertaxaties VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Via ons privacy beleid willen wij een heldere en transparantie informatie geven en hoe wij 

omgaan met uw persoonsgegevens. 

Campertaxaties VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

http://www.campertaxaties.nl/
mailto:info@campertaxaties.nl
http://www.campertaxaties.nl/


Dit betekent dat wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 

privacy beleid. 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. 

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen 

wijzen en deze respecteren. 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt 

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: Campertaxaties VOF, 

Kievitdreef 26,  2743 EE Waddinxveen per e-mail. info@campertaxaties.nl 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens  worden door Campertaxaties VOF verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden: 

• verwerken van uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) 

te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

• verwerken van (taxatie-)aanvragen, informeren,  opdrachten verwerken ten 

behoeven van taxatie aanvragen. 

• Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren en afhandelen van( taxatie-)aanvragen 

• Alle voorkomende gevallen waarin wij worden aangesproken.  

• In geval van opdrachten die Campertaxaties VOF ontvangt van diverse 

verzekeringsmaatschappijen, Overheid en gemeentelijke instellingen verwerken 

wij deze gegevens op dezelfde manier als hierboven beschreven. 

• Financiële administratie  

mailto:info@campertaxaties.nl


Bewaartermijn 

 

Gebied waarin de persoonsgegevens gebruikt worden Campertaxaties VOF gebruikt 

persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) in Nederland 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.  

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Campertaxaties VOF of 

die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 

persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

Campertaxaties VOF  bewaart persoons gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien 

dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hier onder beschreven doeleinden. 

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onze boekhouding en verzekeringen  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij 

hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

  

 

 

 

 



Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 

de volgende maatregelen genomen; 

• alleen toegang voor bevoegde werknemers 

• alleen toegang via inlogcode en wachtwoord 

• beveiligde omgeving 

• back-ups worden veilig opgeslagen 

• geen open internetverbindingen 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we 

van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook 

heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf 

of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u 

te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Juridisch voorbehoud 

Campertaxaties VOF heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht 

genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de 

website niet garanderen. Campertaxaties VOF sluit iedere aansprakelijkheid uit voor 

schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in 

de informatie op deze site.  

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen 

wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij 

dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u 

naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neemt u  dan 

contact met ons op.  


