
Privacyverklaring  

ARNOLD SCHOUWINK TIMMERWERKEN. 

 
Arnold Schouwink Timmerwerken verwerkt je persoonsgegevens doordat je 

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Bedrijfsnaam 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

 

Arnold Schouwink Timmerwerken verwerkt jouw persoonsgegevens 
voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van jouw betaling 
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Om goederen en diensten bij je af te leveren 

Arnold Schouwink Timmerwerken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Arnold Schouwink Timmerwerken verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met 
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, vragen wij uw toestemming 
om uw gegevens reeds aan ons verstrekt te mogen delen met betreffende derde 
persoon.  Arnold Schouwink Timmerwerken blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Arnold Schouwink Timmerwerken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee 
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@arnoldschouwink.nl  
 

 

 

mailto:info@arnoldschouwink.nl


Autoriteit Persoonsgegevens 

Arnold Schouwink Timmerwerken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid 
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze 
website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming 
voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld 
te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Arnold Schouwink Timmerwerken is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens Arnold Schouwink Timmerwerken 

Rozenstraat 12 
7514ZP Enschede 
www.arnoldschouwink.nl 
06-51156910 
Monique Schouwink is de contactpersoon om uw gegevens te wijzigen of verwijderen via 
het mailadres; info@arnoldschouwink.nl  
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