Disclaimer
Bij de opmaak en redactie van deze website (www.heijmul.nl) is de grootst mogelijke zorgvuldigheid
aan de dag gelegd. Toch is een vergissing steeds mogelijk. Heijmul Plukkorven BV kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie. Evenmin is Heijmul Plukkorven BV
verantwoordelijk voor elke vorm van schade – direct of indirect - die het gevolg zou kunnen zijn van
het gebruik van deze informatie.
U kunt op geen enkele manier rechten ontlenen aan en aanspraak maken op de inhoud van deze
website. Wenst u gebruik te maken van de aangeboden informatie, dan dient u eerst de toestemming
van Heijmul Plukkorven BV te vragen en na te gaan welke voorwaarden van toepassing zijn.
De inhoud van deze site is auteurs rechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om de website of een
onderdeel ervan zonder toestemming van Heijmul Plukkorven BV te kopiëren of te distribueren.
Wenst u gebruik te maken van de merken die het eigendom zijn van Heijmul Plukkorven BV, in welke
vorm ook – tekst, beeld, verpakking, … - dan dient u daarvoor eerst de voorafgaande en schriftelijke
toestemming van Heijmul Plukkorven BV te verkrijgen.
Heijmul Plukkorven BV is niet verantwoordelijk voor de toegang tot de informatie op de websites via
de links op de eigen website.
Het kopiëren van deze site is niet toegelaten. De verstrekte informatie kan steeds door Heijmul
Plukkorven BV zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Privacy
Beveiliging van persoonlijke gegevens
Voor Heijmul Plukkorven BV is het belangrijk dat de veiligheid en privacy van uw persoonlijke
gegevens worden gewaarborgd. Heijmul Plukkorven BV gebruikt zowel technische als
organisatorische beveiligingsmaatregelen ter preventie van het per ongeluk of onrechtmatig vernielen,
verloren gaan of wijzigen van uw persoonlijke gegevens en om ze te beschermen tegen onbevoegde
publicatie of toegang. Bij het doen van onze zaken houden wij ons aan de actuele wetgeving inzake
gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.
Persoonlijke gegevens
Tenzij u er vrijwillig voor kiest deze gegevens aan te leveren (bijvoorbeeld door registratie of in een
enquête), u toestemming geeft voor het collecteren van dergelijke gegevens, of het verzamelen van
dergelijke gegevens anderszins is geoorloofd volgens de geldende wet- en regelgeving inzake de
bescherming van uw persoonlijke gegevens zal Heijmul Plukkorven BV via zijn website geen
persoonlijke gegevens over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail collecteren.
De kans kan zich voordoen dat u op deze website gevraagd wordt om persoonlijke gegevens te
verstrekken. Alle persoonlijke gegevens worden gecollecteerd in een databank en zorgvuldig bewaard
op een beveiligde server.
Heijmul Plukkorven BV draagt zelf zorg voor het beheer van de databank en e-mailadressen en
andere persoonlijke gegevens mogen eventueel aangewend worden voor promotionele en publicitaire
doeleinden van Heijmul Plukkorven BV.
Zoals vastgelegd is in de privacywet van 8 december 1992 heeft u het recht om uw gegevens te
wijzigen en verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden.

Heijmul Plukkorven BV doet er alles aan om uw gegevens geheim te houden. Uw gegevens zullen
nooit aan derden worden verhuurd of verkocht. Echter erkent u bij uw bezoek aan de Heijmul
Plukkorven BV website dat de verzending van persoonlijke gegevens via het internet nooit 100%
risicoloos is. Schade die het gevolg is van het gebruik van uw gegevens door onbevoegden, kan niet
verhaald worden op Heijmul Plukkorven BV.

•
•

Gebruiksdoel
Indien u ons persoonsgegevens verstrekt, wenden wij deze doorgaans aan voor het antwoorden op
vragen of om u toegang te verlenen tot specifieke informatie. Voorts kunnen we ten behoeven van
onze relatie met u:
Uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken om een beter inzicht te verkrijgen in uw behoeften
en een beter inzicht te krijgen hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren
Zelf uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over een aanbieding van
Heijmul Plukkorven BV of om online enquêtes te houden om een beter inzicht te verkrijgen in uw
behoeften.
Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken ten behoeve van onze klantrelatie met u
(vooral voor direct marketing of marktonderzoek), respecteren wij uw beslissing. Wij zullen uw
persoonlijke gegevens niet aan derde partijen verhuren of verkopen en zullen ze alleen aan, aan
Heijmul Plukkorven BV gelieerde ondernemingen beschikbaar stellen.
Beperking van doeleinden
Heijmul Plukkorven BV zal de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen verzamelen,
aanwenden of openbaar maken voor de aan u bekendgemaakte doeleinden, tenzij de
openbaarmaking:

•
•
•
•
•

het gebruik van persoonlijke gegevens betreft voor een supplementair doel dat direct verband houdt
met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;
noodzakelijk is ter opstelling, afsluiting of uitvoering van een contract met u;
door de wet of door bevoegde overheden of gerechtelijke instanties wordt bedongen;
noodzakelijk is om een juridische aanspraak of een juridisch verweer vast te stellen of te beschermen;
noodzakelijk is ter preventie van fraude of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen op
de informatietechnologiesystemen van Heijmul Plukkorven BV.
Communicatie- of gebruiksgegevens
Wanneer u telecommunicatiediensten gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, worden op
technische wijze communicatiedata (bijvoorbeeld uw internet-protocoladres) of gebruiksdata
(bijvoorbeeld informatie over het begin, het einde en de duur van elke toegang en informatie over de
telecommunicatiediensten waartoe u toegang hebt gekregen) gegenereerd, die mogelijk gerelateerd
zijn aan persoonsgegevens. Uw communicatie- of gebruiksgegevens zullen alleen worden
gecollecteerd, verwerkt en aangewend voor zover daartoe een dwingende noodzaak bestaat, en altijd
conform aan de geldende wetgeving inzake de gegevensbescherming.
Automatisch verzamelde niet-persoonlijke gegevens
Bij een bezoek van u aan onze website, kunnen wij automatisch (dus zonder registratie) nietpersoonlijke gegevens verzamelen (zoals het gebruikte type internetbrowser of besturingssysteem, de
website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijdsduur van een bezoek en de
bekeken pagina's). Wij kunnen deze gegevens aanwenden om de aantrekkelijkheid van onze website
te bepalen en de prestaties of de inhoud van de website te verbeteren.

Google privacy statement
De Heijmul Plukkorven BV website gebruikt Google Analytics: een webanalyse-dienst die door Google
Inc. (“Google”) wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die
geplaatst worden op uw computer) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken en
om de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website (in het geval van Heijmul Plukkorven BV zonder uw IP-adres) wordt getransfereerd naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google wendt deze informatie aan om bij
te houden hoe u deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de
eigenaar van deze website (Heijmul Plukkorven BV) en om andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden
verschaffen als Google hiertoe wordt verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet met andere gegevens waar Google over
beschikt combineren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de hiervoor bedoelde instellingen
in uw browser te kiezen. Wij willen u echter wel duidelijk maken dat u in dit geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door deze website te gebruiken geeft u goedkeuring
voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.
Informatie
U bent gerechtigd om gratis informatie te ontvangen over uw vastgelegde gegevens: een Recht op
Berichtgeving bij wijziging van uw gegevens, het blokkeren ervan, of het verwijderen van deze
gegevens. Heeft u vragen met betrekking tot enquêtes, verwerking of aanwending van uw gegevens,
of heeft u vragen met betrekking tot resultaten, berichtgeving, blokkering of verwijdering van
gegevens, dan kunt u zich wenden tot ons via e-mail, post of fax.
"Cookies" - informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen
Wanneer u een bezoek brengt aan onze website, worden er mogelijk data door ons op uw computer
opgeslagen in de vorm van een "cookie". Dit zorgt ervoor uw PC bij een volgend bezoek automatisch
herkend wordt. Cookies helpen ons op verschillende manieren. Zo stellen ze ons bijvoorbeeld in staat
onze website beter op uw interesses af te stemmen of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet
bij elke login opnieuw hoeft in te vullen. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen dient u de instellingen
van uw internetbrowser dusdanig te wijzigen dat alle cookies van uw vaste schijf worden verwijderd,
dat alle cookies worden geblokkeerd, of dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt
opgeslagen.
Vragen en opmerkingen
Heijmul Plukkorven BV zal met plezier reageren op redelijke verzoeken om uw persoonlijke gegevens
in te zien en onjuistheden aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. Als u vragen of opmerkingen
heeft over het beleid van Heijmul Plukkorven BV betreffende gegevensbescherming, klikt u op
"Contact" en stelt u uw vraag. Naarmate het internet zich verder ontwikkelt, zal ons beleid op het
gebied van gegevensbescherming zich steeds aanpassen. Wanneer wij wijzigingen in ons beleid
doorvoeren met betrekking tot gegevensbescherming zullen wij deze wijzigingen op deze pagina
publiceren.
Verantwoordelijke uitgever:
Heijmul Plukkorven BV
Handelsstraat 33
6135 KK Sittard
Nederland

Statutaire zetel: --Kamer van Koophandel nr.: 140.71.391
BTW nr.: NL 8101.53.646.B.02

