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Privacyverklaring gebruik website Hobru-bv.com en onze diensten 
 

Geachte lezer,  

Dank voor uw interesse in onze diensten. 

Via deze pagina laten wij u weten welke gegevens er mogelijk van u verzameld worden als u gebruik 

maakt van onze website of diensten, hoe en waarom er gegevens verzameld worden en hoe u deze 

gegevens kunt inzien of muteren.  

Dit privacy beleid is van toepassing op gebruikmaking van de site en diensten van Hobru B.V.  

Wij doen er alles aan om onze elektronische gegevensuitwisseling op een veilige manier plaats te 

laten vinden volgens de laatste stand van de techniek. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy 

beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website of diensten geeft u aan 

dit privacy beleid te accepteren. 

Hobru B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat 

eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website 

is enkel informatief en biedt verder geen mogelijkheid tot het aanmaken van accounts of andere 

velden waar complete persoonsgegevens ingegeven kunnen worden. Wij vragen en gebruiken enkel 

gegevens om met u te communiceren en onze diensten te kunnen verlenen. 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u besluit om gebruik te willen maken van onze diensten vragen wij u om informatie te 

verstrekken waaronder mogelijk ook persoonsgegevens, deze gegevens worden gebruikt om 

bijvoorbeeld een offerte te kunnen sturen, de diensten voor u uit te kunnen voeren of af te stemmen 

en ten slotte te kunnen factureren. Deze gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde 

server of die van een door ons ingeschakelde partij waar wij een overeenkomst mee hebben 

afgesloten. 

Communicatie 

Wanneer u via het contactformulier, e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk 

dat wij die berichten en de gegevens van de afzender bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke 

gegevens als deze voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk uw 

vragen te verwerken en op uw verzoeken te antwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze 

eigen beveiligde server of die van een door ons ingeschakelde partij waar wij een overeenkomst mee 

hebben afgesloten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens 

waarover wij beschikken. 

Cookies 

Wij verzamelen geen gegevens middels cookies op onze site anders dat volledig anonieme 

gebruikersgegevens via google/analytics, dit wordt enkel gebruikt om ons inzicht te geven in het 

aantal gebruikers van onze site. De meeste browser zijn standaard ingesteld om deze cookies te 

accepteren maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven 

wanneer deze worden verzonden.  Het kan zijn dat, indien u cookies blokkeert, de site niet correct 

functioneert of wordt weergegeven. 
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Doeleinden 

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacy beleid tenzij we hier van te voren expliciete toestemming voor hebben 

verkregen. 

Veranderingen  

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

diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen. 

Persoonsgegevens 

Wij bieden alle gebruikers van onze site of onze diensten de mogelijkheid om de eigen gegevens in te 

zien of aan te passen, aanvullen, afschermen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan 

ons is verstrekt. Let wel, u kunt enkel uw eigen gegevens laten aanpassen verwijderen. Richt hiertoe 

een verzoek aan info@hobru-bv.com, voor het in behandeling te kunnen nemen van dit verzoek kan 

het zijn dat wij vooraf uw identiteit willen controleren, bij het verwerken van uw verzoek worden 

natuurlijk geen persoonsgegevens opgeslagen.   

Delen 

De eventueel door ons verkregen persoonsgegevens worden door ons niet gebruikt voor 

nieuwsbrieven, mailing of anderzijds ongevraagde communicatie. Er worden ook geen 

persoonsgegevens gedeeld met andere bedrijven voor deze of andere doeleinden. De door ons 

ingeschakelde partij waar wel gegevens mee gedeeld worden is door ons zorgvuldig geselecteerd om 

enkel ICT diensten voor ons te verlenen. Het delen van gegevens word dan ook alleen gedaan in de 

vorm van een back-up van data, zonder verwerking van deze gegevens. Persoonlijke gegevens 

worden wél gedeeld met de overheid indien dit wettelijk verplicht is of op juridisch bevel. 

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen, mocht u vragen hebben over dit 

privacy beleid kunt u uw vraag richten aan info@hobru-bv.com of via onderstaande 

contactgegevens. 

 

 

Hobru Wegenonderhoud B.V. 

De Aaldor 19 

4191PC Geldermalsen 

Info@hobru-bv.com 
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