
 
 
Beste relatie,  
In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het 
kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.  
 
Onze contactgegevens  
Ons adres is: De Zeelt 1, 1747 ET Tuitjenhorn. U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer 0226-390661. U 
kunt ons ook mailen op info@bkdkeuringen.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere 
informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.bkdkeuringen.nl.  
 
Onze dienstverlening  
Ten behoeve van onze relaties verzorgen wij bouwtechnische keuringen van woningen en bedrijfspanden, 
uitvoeren van vooropnamen, calculatiewerk voor aannemers, opleveringskeuringen en andere bouwkundige 
advieswerkzaamheden. 
 
Wat wij voor u gaan doen  
Ook kunnen wij u verbouwingsadvies geven. 
 
Uw persoonsgegevens en hoe wij deze gebruiken 
Om u goed te kunnen adviseren over bouwkundige projecten hebben we enkele gegevens van u nodig. Zo 
hebben we uw naam, telefoonnummer en emailadres nodig om een afspraak met u te kunnen maken. En 
hebben we uw adresgegevens nodig om u een factuur toe te kunnen zenden voor de uitgevoerde 
werkzaamheden. 
 
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om  
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische 
maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.  
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u 
uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de werkzaamheden die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, 
vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.  
 
Wat zijn uw rechten?  
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. 
Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.  
a. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.  
Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.  
 
b. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u 
om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, 
wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.  
 
c. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u 
ons verzoeken deze gegevens te verwijderen.  
Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.  
d. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op 
enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde 
organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard 
voldoen.  
 
e. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde.  
Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.  
 



 
 
f. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit 
wij deze informatie hebben ontvangen.  
 

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?  
Het opstellen van een goed bouwkundig advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, 
afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle 
stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld 
te schetsen.  
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik 
hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch 
een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten 
kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u 
kunnen zijn.  
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren 
dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.  
 
Heeft u vragen of klachten?  
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft 
u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan 
niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden.  
Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken 
wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht 
onze aandacht krijgt.  
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan 
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 


