
Privacyverklaring Maatschap Regihoeve 

 

Contactgegevens 

Maatschap Regihoeve 

Groenestraat 1 

6274NE Reijmerstok 

Tel: +31(0)43  

Website: www.regihoeve.nl 

E-mail: regihoeve@hetnet.nl 

 

Maatschap Regihoeve respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die zij krijgt 

vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Maatschap Regihoeve zal alleen de noodzakelijke persoonsgegevens 

verwerken. Maatschap Regihoeve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in dit privacybeleid.  

 
Welke persoonsgegevens worden er verzameld? 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Maatschap Regihoeve verwerkt: 
1. Voor – en achternaam 
2. Adresgegevens 
3. Telefoonnummer 
4. E-mailadres 
5. Gegevens die worden verstrekt in het kader van correspondentie via haar website of correspondentie 

die Maatschap Regihoeve ontvangt 
 
Doeleinden van de gegevensverwerking 
Maatschap Regihoeve verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar 
dienstverlening of werkzaamheden. Persoonsgegevens worden dan ook alleen maar verwerkt ten behoeve 
van de onderstaande doeleinden: 

 Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten 

 Maken en sturen van offertes 

 Het verwerken van uw bestelling 

 Het uitvoeren van overeenkomsten en leveren van bestellingen 

 Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten 

 U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 
werkzaamheden en/of de levering van uw bestelling 

 Het nakomen van wettelijke verplichtingen  
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Maatschap Regihoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s – of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Gegevens verstrekken aan derden 
Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij: 

 Er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken; 

 Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting; 

 Dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van de bestelling; 

 U daarvoor toestemming hebt gegeven. 
Maatschap Regihoeve zal uw gegevens nooit aan derden verkopen. 
 
 
Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. 
Maatschap Regihoeve hanteert een termijn van 7 jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de 
gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal 
Maatschap Regihoeve zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.  
 
Cookies 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw 

instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is 

echter mogelijk dat sommige functies op onze website niet correct functioneren als cookies zijn 

uitgeschakeld in uw browser. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen. 

Uw rechten als betrokkene 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar regihoeve@hetnet.nl  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Maatschap Regihoeve u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Maatschap 
Regihoeve reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.  

 
Klachtenrecht bij toezichthouder 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Maatschap Regihoeve dat 
graag. U kun daarover contact opnemen met Maatschap Regihoeve. Maatschap Regihoeve wil u er tevens 
op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging 
Maatschap Regihoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via regihoeve@hetnet.nl 
 

 


