
Privacyverklaring 
Van Anytimes Klusbedrijf gevestigd aan de Halmaheirastraat 13 C,  

1094 RD Amsterdam. 

KvK: 34115889 

BTWnr: NL037879145B01 

Voor vragen of contact kun je mailen met info@klusbedrijfanytimes.nl 

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we 

de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals je naam, adres, e-mailadres 

en telefoonnummer. 

  

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens 
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en 

contacteren voor het geen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt 

ingevuld. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig 

vrijwillig. 

Contact formulier heeft als doel om een specifieke vraag te stellen. 

De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, adres e-mail en telefoonnummer 

om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie. 

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon 

contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie. 

  

Duur van opslag persoonsgegevens 



Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk dan de 

duur van de werkzaamheden. 

We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te 

informeren over het geen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. 

  

Beveiliging 
Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd 

met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico 

van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein 

mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, 

beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de 

data en servers. 

  

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
Klussenbedrijf Anytimes verstrekt geen gegevens aan derden 
  

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens 
Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier 

waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het 

privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

 


