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Privacyverklaring   
 
 
In het kader van de wet Algemene Verordening gegevensbescherming 
(AVG) informeren wij  u over het vertrouweli jk verwerken en bewaren 
van persoonsgegevens door Eev Interieur. Eev Interieur is hier 
verantwoordeli jk voor, zoals te lezen in deze privacyverklaring.  
 
Contact  
Eev Interieur 
Paul Krugerstraat 8  
6814 AS Arnhem  

 
Persoonsgegevens  
Doordat u gebruik maakt van de diensten van Eev Interieur en/of omdat u uw 
persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, kan Eev Interieur de volgende 
persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de dienstverlening: 
 
Administratieve gegevens 
- Naam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Offertes 
- Facturen 
- Bankrekeningnummer 
- KVK nummer 
- Data en tijdstippen met betrekking tot de dienstverlening   
 
Inhoudelijke gegevens 

- Aantekeningen met betrekking tot de dienstverlening  
- Plattegronden en maatvoeringen  
- Door u ter beschikking gesteld materiaal 

 
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens  
Voor de volgende doeleinden verwerkt Eev Interieur uw persoonsgegevens: 
 
- Om de overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren.  
- Indien nodig, om u te kunnen bellen, schrijven of e-mailen.   
- Voor het afhandelen van betalingen. 
 
 
Hoe bewaren wij persoonsgegevens  
De administratieve gegevens worden digitaal in de Cloud-server I-Cloud bewaard. 
Deze server is beveiligd met een wachtwoord dat uitsluitend bekend is bij Eev 
Interieur en nergens staat genoteerd. Data en tijdstippen van afspraken worden 
opgeslagen in Google Agenda.  
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Inhoudelijke gegevens worden zowel in een notitieboek als in I-Cloud bewaard. In het 
notitieboek staan aantekeningen en maatvoeringen die tijdens afspraken met u 
worden genoteerd. In de beveiligde I-Cloud staan alle overige inhoudelijke gegevens, 
zoals het door u ter beschikking gestelde materiaal.  
 
 
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens  
Vanuit de belastingdienst is er een wettelijke plicht om de volgende administratieve 
gegevens 7 jaar te bewaren: facturen en offertes.  
 
De overige persoonsgegevens bewaart Eev Interieur niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
 
Delen van persoonsgegevens 
Eev Interieur deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening en om aan de eventuele 
wettelijke verplichting te voldoen.  
 
Eev Interieur verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als u hier 
toestemming voor heeft gegeven. Met deze derden sluiten wij een 
verwerkingsovereenkomst om te zorgen dat er op een vertrouwelijke en veilige wijze 
met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Eev interieur blijft voor deze 
verwerkingen verantwoordelijk.   
 
 
Website  
Eev Interieur maakt gebruikt van Google Analytics-cookies die geen inbreuk maken 
op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het analyseren-, optimaliseren- 
en de technische werking van www.eevinterieur.nl en uw gebruiksgemak.  
  
 
 
 
 
Eev Interieur is bewust van het belang van uw privacy en neemt de bescherming van 
uw gegevens te allen tijde uiterst serieus. Heeft u tips voor verbetering, het gevoel 
dat er niet goed met uw gegevens wordt omgegaan of wilt u dat bepaalde gegevens 
niet worden verwerkt, neem dan gerust contact met ons op. 
 
 
 


