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Contactgegevens: 

Hoffmann Groep B.V. | Beekerheide 17 -19 | 5741 HB Beek en Donk | Postbus 127 | 5740 AC Beek 

en Donk | +31 492 38 66 66 | administratie@hoffmanngroep.com | 

De onderliggende verklaring heeft betrekking op de volgende bedrijven, hierna te noemen Hoffmann 

Groep: 

 Hoffmann Bodemtechnieken B.V. 

 Krings International Benelux B.V. 

 W-Dam B.V. 

 Wedam B.V. 

 Wedam BVBA. 

 Winmix B.V. 

 

Disclaimer & Privacy 

Disclaimer 

Alle informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan 

voor de aanwezigheid van eventuele fouten. De Hoffmann Groep is dan ook niet aansprakelijk voor 

enige schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie en/of programmatuur op deze 

site.  

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de in deze site opgenomen informatie voor commercieel 

en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hoffmann Groep is 

verboden. 

De informatie op deze site is aan verandering onderhevig en wijzigen of verwijderen we zonder 

voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de 

geregistreerde eigenaren. 

 

Wat is een cookie? 

Mensen hebben het recht om te weten dat hun privacy gedeeld wordt met derden. Een cookie is een  

klein bestand dat we met pagina's van deze website mee sturen. Uw browser slaat dit op uw harde 

schrijf op. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 

teruggestuurd worden.  

 

Cookies op deze website 

We maken standaard gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website 

en het bijhouden van statistieken. 

Wij onderscheiden de functionele cookies, deze gebruiken we om de website zo optimaal mogelijk te 

laten functioneren. Zonder deze cookies werkt deze website niet optimaal. Deze cookies worden na 

het verlaten van de website automatisch verwijderd. En wij onderscheiden de analytische cookies, 

deze gebruiken wij om de site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Een 

voorbeeld hier van is het contactformulier, deze cookies bewaren we maximaal 2 jaar. 

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen of verwijderen. Onze website werkt 

mogelijk niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 
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Privacy 

Wij streven na om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te beschermen. Hoffmann Groep 

verzamelt geen surfgedrag van zijn bezoekers. 

 

Privacyverklaring 

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw (persoons)gegevens. Hoffmann Groep neemt 

uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze 

privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken. 

Hoffmann Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). 

Voorop staat dat Hoffmann Groep zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij voortdurend op 

zoek zijn naar de beste manier zodat u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik kunt 

maken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de Hoffmann Groep BV. U dient zich ervan 

bewust te zijn dat de Hoffmann Groep niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites 

en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

De afdeling administratie is het aanspreekpunt gegevensbescherming van de Hoffmann Groep en is 

te bereiken via administratie@hoffmanngroep.com. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Maakt u gebruik van onze producten en diensten?  Wij verzamelen en verwerken hiervoor uw 

persoonsgegevens. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen 

van een contact- of interesseformulier of het aanvragen van informatie.   

De volgende gegevens worden verzameld via het contactformulier: 

 Voor- en achternaam; 

 Bedrijfsnaam; 

 E-mailadres; 

 Telefoonnummer; 

 IP-adres. 

Hoffmann Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties; 

 Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

 Nakomen van een overeenkomst. 

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de 

noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst of uw verzoek met 

u of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Hoffmann Groep of onze partners, tenzij 

uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.  

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en 

alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen. 
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Hoe verzamelen we de persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens van de bezoekers verkrijgen we onder meer op onderstaande wijzen: 

 Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies; 

 Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf. 

 

Hoe beveiligen we de persoonsgegevens?  

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en 

nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins 

onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een 

geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor 

de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website. 

 

Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen? 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende 

rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen: 

 Recht op inzage; 

 Recht op rectificatie; 

 Recht op verwijdering; 

 Recht op het beperken van de verwerking; 

 Recht op overdraagbaarheid; 

 Recht op bezwaar tegen verwerking. 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen 

bij de Hoffmann Groep, te bereiken via administratie@hoffmanngroep.com. Om er zeker van te zijn 

dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee 

te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, maken we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een 

belangenafweging en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna sturen we 

een passende reactie.  

Bij niet tijdig antwoord op uw verzoek of een afwijzing hiervan is bezwaar mogelijk bij de directie van 

de Hoffmann Groep. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank. Bij de laatste mogelijkheid 

wijzen wij u erop dat u hiervoor griffierechten moet betalen.  

 

Delen van persoonsgegevens 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien: 

 U daar toestemming voor hebt gegeven; 

 Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende 

autoriteit toe verplicht zijn; 
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 Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens 

rechtvaardigt. 

Wij delen uw persoonsgegevens met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren 

van een overeenkomst tussen u en de Hoffmann Groep. Als we derden toegang geven tot uw 

persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de 

persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel 

waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen. Dit alleen in overeenstemming met de 

wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 

wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken 

persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. Hoffmann Groep blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. 

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens 

verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van 

persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, 

het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding 

zijn. In alle overige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden  met uw 

uitdrukkelijke toestemming. 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de 

persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te 

bewaren. Specifiek voor de cookies staat omschreven wat deze bewaartermijn is. 

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

 

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 22 oktober 2018. 

 

Nog vragen 

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking 

tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de 

Hoffmann Groep, hetzij per post naar Beekerheide 17-19, 5741HB Beek en Donk of per e-mail aan 

administratie@hoffmanngroep.com.  
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