
Privacyverklaring 

 

Deze website is een initiatief van Bongaerts Recycling nv, Kaulillerweg 122 B, 3990 Peer, België, 
ondernemingsnummer (BTW BE) 0452.245.573, e-mailadres: info@bongaertsrecycling.be. Bongaerts 
Recycling nv is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via deze 
website.  

Bongaerts Recycling nv streeft ernaar persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in 
overeenstemming met de relevante vigerende nationale en internationale wettelijke voorschriften 
inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Europese verordening nr. 2016/679 
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) en wetten ter 
uitvoering of aanvulling van de GDPR. 

 

Persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, …) die u aan ons verstrekt door 
middel van het invullen van het contactformulier, het versturen van een e-mail of tijdens een 
telefonisch onderhoud, worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening 

• om te kunnen reageren op uw vragen of opmerkingen; 
• om uw bestellingen af te handelen; 
• als onderdeel van de uitvoering van een contract. 

Enkel de persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn met betrekking tot de bovengenoemde 
activiteiten worden verzameld, nadat u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. Deze 
toestemming kan u ten allen tijde weer in trekken door dit aan ons kenbaar te maken via e-mail. 

 

Beveiliging van uw gegevens 

Bongaerts Recycling nv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Externe links 

Onze website kan links bevatten die verwijzen naar websites van derden. Bongaerts Recycling nv heeft 
geen invloed op de inhoud en het ontwerp van de websites van externe providers. Deze 
privacyverklaring is niet op hen van toepassing en het bezoek van deze links is op eigen risico. 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte 
gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze 
toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke 
gevestigd zijn buiten de EU. 
 



Bewaartermijn 

Bongaerts Recycling nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Bongaerts Recycling nv behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) 
met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, 
logo’s en afbeeldingen). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen 
persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Bongaerts Recycling nv over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke 
wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.  

 

Toepasselijk recht 

Op deze website is de geldende Belgische wetgeving van toepassing. Door gebruik te maken van deze 
website stem je in met de toepassing van de betreffende wetten en de bijbehorende bepalingen 
alsmede onze privacyverklaring. 

 

Wijzigingen 

Bongaerts Recycling nv behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief deze 
tekst van deze privacyverklaring) ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te 
doen. U verklaart zich met dergelijke herzieningen akkoord en dient deze pagina derhalve regelmatig 
te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meeste actuele bepalingen waaraan u gebonden 
bent. 

 

 

 

 

 

 


