
 

 

Deze privacyverklaring is van: 
 
De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek 
Diepswal 20 b 
9351 TA  LEEK 
Tel: 0594-851847 
Email: info@dekr8vankuipersdienstengroepleek.nl 
KvK: 64811840 
 
 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere 
opdrachtnemers 
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en 
gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te 
voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of 
diensten inkopen. 
 
De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek kan op verschillende manieren aan uw gegevens komen.  
Als u een contactformulier op onze website invult, ons belt of een email stuurt, via een 
Facebookbericht of via persoonlijk contact. Het kan altijd zijn dat hieruit gegevens worden 
opgeslagen, ook al wordt u niet direct klant bij De Kr8  van Kuipers Dienstengroep Leek. 
 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen 
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te 
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen 
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de 
overeenkomst. 
 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens 
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig 
om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons 
betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen 
plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over 
andere aspecten van de overeenkomst. 
 
Persoonsgegevens  
NAW en contactgegevens 
Contactgegevens (contactpersoon, adres, email en telefoonnummer) worden opgeslagen ten 
behoeve van de uitvoering en facturering van onze werkzaamheden. Bij bedrijven valt hier ook de 
bedrijfsnaam en het KvK-nummer onder.  
Doel: Facturatie en contact ter uitvoering van onze werkzaamheden. 
Duur: Zolang u klant bent en daarna worden de gegevens op facturen bewaard om aan de 
fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar). 
 
Betaalgegevens 
Voor het uitvoeren van betalingen worden betaalgegevens opgeslagen. Deze worden ook opgeslagen 
in de online betaalomgeving van de bank. Indien De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek  
automatische incasso’s uitvoert aan klanten worden deze gegevens in ons eigen systeem gekoppeld 
aan een factuur en offertenummer ter referentie. 
Doel: Uitvoering van automatische betalingen. 
Duur: Zolang de dienst afgenomen wordt waarop deze betaling van toepassing is. Waarna deze 
gegevens alleen worden opgeslagen in het bancaire betalingsverkeer. 
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Cookies 
De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek maakt gebruik van cookies voor het analyseren van website 
statistieken. Deze cookies verlopen na 1 maand waarna opnieuw akkoord gegeven moet worden. 
Voor het analyseren van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens 
die worden verzameld zijn uw IP-adres, besturingssysteem, browser, land, zoekwoord en verwijzende 
url. 
Doel: Monitoren van website statistieken en prestaties. 
Duur: Cookie is een maand geldig. De statistieken worden opgeslagen door Google met de door hun 
gestelde opslagtermijn. 
 
Bent u verplicht al deze informatie aan ons te verstrekken? 
Gegevens die nodig zijn voor facturatie achten wij nodig en dus verplicht voor een juiste en correcte 
samenwerking. 

 

Doorgifte aan derden 
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw 
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan 
ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van 
externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw 
persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan 
onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de 
bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.  

 

Direct marketing 
Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en 
gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande 
en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij 
het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de 
man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing  sturen, 
heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de 
afmeldlink onderaan iedere mailing. 
Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar 
vooraf uw toestemming voor heeft gegeven. 

 

Bewaarperiode persoonsgegevens 
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw 
gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u 
hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 
één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan 
zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar 
waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met 
de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na 
afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uw rechten 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.  Ook kunt u bij ons bezwaar maken 
tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of 
overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich 
wenden tot:  info@dekr8vankuipersdienstengroepleek.nl  
 
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw 
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten, uitzendkrachten/payroll-
werknemers, stagiaires en werknemers 
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en 
gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een 
(eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst / uitzendovereenkomst te sluiten en uit te 
voeren. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de nakoming en uitvoering van 
bepalingen uit de voor ons geldende CAO. Ook verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens 
om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke verplichtingen 
hebben bijvoorbeeld te maken met de vaststelling en verschuldigdheid van belastingen en premies 
voor werknemers. 
Gelet op deze noodzaak bent u verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te 
verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk 
geen sollicitatieprocedure met u doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst / 
stageovereenkomst / uitzendovereenkomst met u aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke 
verplichtingen voldoen. 
 
Bent u (payroll-)werknemer of stagiair, dan gebruiken wij uw gegevens voor het opstellen, uitvoeren 
en beëindigen van de arbeids- of stageovereenkomst of de arbeidsrelatie. Hieronder wordt onder 
meer verstaan: 
- de behandeling van personeelszaken; 
- het vaststellen en uitbetalen van het salaris, vergoedingen en andere geldbedragen; en 
- het vaststellen en betalen van eventuele belastingen, premies en andere fiscale verplichtingen ten 
behoeve van u als werknemer of stagiair. 
 
Bent u een sollicitant, dan gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren over het 
verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant 
is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door u gemaakte onkosten. 
 
Bent u een uitzendkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau 
gebruiken voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en 
voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst. 

 

Doorgifte aan derden 
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen 
kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of 
partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) 
arbeidsovereenkomst. Het gaat o.a. om de volgende partijen: 
- de Belastingdienst; 
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- het UWV; 
- onze arbodienst/bedrijfsarts; 
- de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
- het Pensioenfonds; 
- de leasemaatschappij; 
- de verzuimverzekeraar; 
- onze accountant/boekhouder/salarisadministrateur. 
 
Soms zal het verstrekken van uw gegevens aan een ander noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen 
aan de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de 
arbodienst/bedrijfsarts, het (verplicht gestelde) Pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
 
In andere gevallen is de doorgifte noodzakelijk om de (arbeids-)overeenkomst met u te kunnen 
uitvoeren, zoals bij doorgifte aan de leasemaatschappij. Bij verstrekking van uw gegevens aan onze 
verzuimverzekeraar hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk dat wij daardoor aanspraak 
kunnen maken op een verzekeringsuitkering. 
 
Daarnaast zijn er partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren, zoals de 
accountant/boekhouder/salarisadministrateur. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een 
gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege onder meer de kennis en 
expertise die onze accountant/boekhouder/salarisadministrateur bezit. Om de (arbeids-) 
overeenkomst met u uit te voeren, heeft de accountant/boekhouder/salarisadministrateur uw 
persoonsgegevens nodig. 
 
Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze personeels- 
en loonadministratie, waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens 
worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft 
Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij 
deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en 
verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft. 
 
Bewaarperiode persoonsgegevens 
Wij zullen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure 
verwijderen, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van 
maximaal 1 jaar te bewaren. 
De persoonsgegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn zullen wij bewaren 
gedurende een periode van 7 jaar nadat u uit dienst bent getreden. Deze bewaartermijn hangt 
samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting. Loonbelastingverklaringen en een kopie 
van uw identiteitsbewijs zullen wij 5 jaar na het einde van uw dienstverband bewaren. Ook deze 
bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting. 
Voor andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie hanteren wij een bewaartermijn van 
uiterlijk 2 jaar nadat uw dienstverband is beëindigd, tenzij blijkt dat bepaalde persoonsgegevens voor 
ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke (bewaar)plicht of als sprake is van een 
arbeidsconflict of rechtszaak. Bij ‘andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie’ moet u 
bijvoorbeeld denken aan arbeidsovereenkomsten, verslagen van beoordelings- en 
functioneringsgesprekken, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, 
getuigschriften en administratieve verzuimgegevens. 
 
 
 
 



 

 

Uw rechten 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. 
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat 
wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de 
organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u 
ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een 
ander. 
U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw 
persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of 
verzoeken om wissing. 
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: 
info@dekr8vankuipersdienstengroepleek.nl 
 
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw 
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek gebruikt analytische cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in 
de browser van uw computer, tablet of smartphone.  
SoHosted gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de 
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat 
gemaakte content en eventueel advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze 
website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen 
ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 

 
Beveiliging van persoonsgegevens  
Uw persoonsgegevens moeten met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt 
worden. De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek zal er alles aan doen om dit te realiseren. Daarom 
worden uw gegevens uitsluitend over beveiligde verbindingen verwerkt. 
1. Gegevens ingevuld via onze website worden beveiligd door middel van een SSL verbinding 
2. E-mails worden met een beveiligde verbinding opgehaald en verzonden. Er word uitsluitend 
gebruik gemaakt van Microsoft Exchange servers. 
3. De verbinding naar onze Cloud server is versleuteld door middel van een SSL verbinding 
4. Persoons/bedrijfsgegevens worden ook verwerkt in een boekhoudprogramma (Exact Online) via 
een SSL verbinding. 
5. De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek verwerkt uw gegevens tot slot ook in de beveiligde online 
omgeving van onze bank. Ook deze communicatie verloopt via SSL.  
6. De websitebeheerder SoHosted heeft toegang tot gegevens verwerkt via de website/webshop. Dit 
is noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Echter zullen deze gegevens nooit 
worden gebruikt voor andere doeleinde dan het verwerken van uw bestelling en het contacteren van 
klanten.  
7. De werkstations waarop deze gegevens worden verwerkt zijn adequaat beveiligd en geüpdatet. 
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Links op website van De Kr8 van Kuipers Dienstengroep Leek 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring 
van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
 
 
Datum en wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen 
op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is opgesteld op 30 januari 2019. 
 


