
Privacy verklaring 

B.C.E. Container Services B.V., statutair gevestigd te Goudswaard, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 20086684, hierna: (‘B.C.E.’)

Wij  respecteren uw privacy  en maken geen gebruik  van cookies  op onze website  of
andere technieken. Ook gebruiken wij geen social media plugins. 

In deze verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie en voor welke doelen wij
dat gebruiken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op onze website kunnen geen persoonsgegevens achtergelaten worden. B.C.E. gebruikt
slechts  die  gegevens  die  u/uw  bedrijf  bij  een  aanvraag  en  het  aangaan  van  een
overeenkomst ter beschikking stelt. Het gaat om de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres; 
- Bankrekeningnummer.

Met  welk  doel  en  op  basis  van  welke  grondslag  wij  persoonsgegevens
verwerken:

- De overeenkomst te sluiten en na te komen;
- Het afhandelen van de betaling;
- Het verzenden van nieuwsbrieven;
- U te kunnen bellen/e-mailen indient dit nodig is om onze dienstverlening uit te

voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- om goederen en diensten te leveren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

B.C.E. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te  realiseren  waarvoor  uw  gegevens  worden  verzameld.  Wij  hanteren  de  wettelijke
bewaartermijn ten aanzien van de boekhoud- en administratieplicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij behandelen al uw gegevens vertrouwelijk en B.C.E. deelt persoonsgegevens slechts
met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om
te voldoen aan een eventuele wettelijke  verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor alle overige
gevallen geldt dat wij uw gegevens niet met derden delen, tenzij wij uw uitdrukkelijke
toestemming daarvoor hebben gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt
daarvoor een verzoek richten aan jan@bce-containers.nl. Wij maken u erop attent dat wij

mailto:jan@bce-containers.nl


geen  gegevens  kunnen  verwijderen  zolang  er  een  wettelijke  bewaarplicht  op  van
toepassing is. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B.C.E. 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd  zijn  of  er  zijn  aanwijzingen  van  misbruik,  neem dan  contact  op  met  onze
klantenservice. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bekijk de webpagina om te
zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact

B.C.E. Container Services B.V.
Simon Stevenstraat 20a
3291 CA Strijen 
E-mail: jan@bce-containers.nl
Telefoon: + 31 6 53 49 53 56
Website: www.bce-containers.nl
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