Disclaimer & Privacy- en Cookiebeleid
Op het gebruik van de website van Ventinet zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u
toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Ventinet stemt u in met de toepasselijkheid
van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.
De informatie op deze website wordt door Ventinet met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en
onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze
rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Ventinet aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de
onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar
zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.
Ventinet kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig
worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige
ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
Alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze
website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Ventinet en/of haar licentiegevers. Het
verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk
gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ventinet
niet toegestaan.
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn bepaalde
voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier inzien en opslaan. Anders luidende algemene
voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.
Privacy- en Cookiebeleid
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die
aan Ventinet worden aangeboden of die Ventinet verwerkt.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens
serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.
Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor
welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u
toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst,
doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy beleid.
Ons privacy- en cookie beleid kent 3 delen. Het eerste deel van het beleid heeft betrekking op
persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel heeft betrekking op
persoonsgegevens van onze andere relaties. Het derde deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op
persoonsgegevens van alle relaties.
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Deel 1: Privacybeleid met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of
opdrachtnemer van ons bent:
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat
geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te
kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te
kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en
efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens
noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten
weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een
offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen
betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden
geen uitvoering kunnen geven.
Direct marketing
Als u bij ons bestelt of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven
persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen
van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere
keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te
stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons
toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte
voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een
onderdeel van kunnen uitmaken. Uw persoonsgegevens worden dan om die
reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de
bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een
nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze
dienst.
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Deel 2: Privacybeleid met betrekking tot relaties die geen (potentiële) klant of leverancier zijn.
Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u geen (potentiële) klant of leverancier van ons
bent:
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging
van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.
Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor
doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van
een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons
netwerk.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen
uitvoering kunnen geven
Direct Marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en
gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe
producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een
reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie
hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Doorgifte aan derden
Wij maken daarnaast gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) ons contactenbestand.
Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens
worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft
Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruikmaken
van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van
deze dienst.
Deel 3: Algemeen deel privacybeleid
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding
bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van
onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van
uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van
uw gegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die
gegevens aan een ander.
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Ventinet B.V, Cartografenweg 26, 5141MT te
Waalwijk (Nederland), Telefoon: +31 (0) 416 – 391 999 en E-mail: info@ventinet.nl).
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u
uiteraard contact met ons opnemen.
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Cookiebeleid
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat een website
via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.
Waarom gebruiken wij cookies?
•
•
•

Om de website beter te laten functioneren.
Om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.
Om te meten of bezoekers gemakkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we ?
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en
toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet
naar behoren werken.
Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en
de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze
dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website
gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het
onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Om zorgvuldige
verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
•
We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
•
We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
•
We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’
uitgezet;
•
We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.
Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plug-in
downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor
ventinet.nl.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun
doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze
advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Niet geclassificeerd
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die nog geclassificeerd worden, samen met de aanbieders van
afzonderlijke cookies.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met
ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.
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Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies
en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.
Contactadres
Alle vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren,
verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:
Ventinet B.V.
Cartografenweg 26
5141 MT Waalwijk
E-mail: info@ventinet.nl
Tel.: 0416-391999

5/5

