
PRIVACY-BELEID 
 
Laatst bijgewerkt: mei 24, 2018 
 
Geyer Nederland B.V. ("ons", "we", of "onze") beheert de websites 
http://www.geyer.nl en http://www.hensel-electric.nl (de "Service"). 
 
Deze pagina informeert u over ons beleid op gebied van het verzamelen, 
het gebruik en publicatie van Persoonlijke Informatie, wanneer u onze 
Service gebruikt. 
We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd 
zoals beschreven in dit Privacy-beleid. 
We gebruiken uw Persoonlijke Informatie om de Service aan te bieden en te 
verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het 
verzamelen en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit 
beleid.  
Tenzij anders in dit Privacy-beleid vermeld, hebben begrippen dezelfde 
betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk op 
http://www.geyer.nl/downloads/Algemene-verkoop-leverings-en-
betalingsvoorwaarden_GEYER.pdf. 
 
Verzamelen en gebruik van de informatie 
 
Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde 
persoonlijk identificeerbare informatie te verschaffen, die kan worden 
gebruikt om u te contacteren of te identificeren.  
Persoonlijk identificeerbare informatie kan het volgende omvatten maar is 
niet beperkt tot uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, postadres 
("Persoonlijke Informatie"). 
Belt u ons en beloven we u terug te bellen, dan noteren we alleen uw naam 
en telefoonnummer. Vult u het contactformulier op onze website in, dan 
verzamelen we alleen de gegevens die u zelf invult. 
 
Log Data 
 
We kunnen ook informatie verzamelen, die uw browser zendt telkens als u 
onze Service bezoekt ("Log Data"). Deze Log Data kunnen informatie 
bevatten zoals het Internetprotocol ("IP") adres van uw computer, browser 
type,  
browser versie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, het tijdstip 
en de datum van uw bezoek, de tijd die u doorbrengt op die pagina's en 
andere statistieken. 
Daarenboven kunnen we diensten van derden, zoals Google Analytics, 
gebruiken op dit type informatie te verzamelen, te monitoren en te 
analyseren om de functionaliteit van de Service te verhogen.  
Dit type serviceproviders hebben hun eigen privacy-beleid met betrekking 
tot het gebruik van dergelijke informatie. 
 
Cookies 
 
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een 
anonieme, unieke identificator kunnen bevatten. Cookies worden van een 
website naar uw browser gezonden en opgeslagen op de harde schijf van uw 
computer. 
We gebruiken "cookies" om informatie te verzamelen. Van alle bezoeken aan 
http://www.geyer.nl en http://www.hensel-electric.nl houdt Google 
Analytics gegevens bij door middel van cookies.  



U kunt uw browser instructies geven om cookies te weigeren of om aan te 
geven wanneer een cookie wordt doorgestuurd. Indien u geen cookies 
aanvaardt, is het mogelijk dat u bepaalde delen van onze Service niet 
kunt gebruiken. 
 
Service Providers 
 
We kunnen externe bedrijven en personen gebruiken om onze Service te 
faciliteren, om de Service in onze naam aan te bieden, om Service-
gebonden diensten aan te bieden of om ons bij te staan in de analyse van 
hoe onze Service wordt gebruikt. 
Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Informatie om deze 
taken in onze naam uit te voeren en zijn verplicht deze informatie niet 
vrij te geven of voor andere doelstellingen te gebruiken. 
We eisen van onze dienstverleners dat ze net zo zorgvuldig met uw 
gegevens omgaan als wij dat doen. 
 
Communicatie 
 
We zouden uw Persoonlijke Informatie kunnen gebruiken om u te contacteren 
met nieuwsbrieven, marketing of promotiemateriaal en andere informatie 
die voor u interessant zou kunnen zijn.  
U kunt zich middels telefoon of een mail aan info@geyer.nl afmelden voor 
de ontvangst van een of al deze communicatie middelen. 
 
Social media 
 
Geyer Nederland B.V. is actief op social media. Indien u op welke manier 
dan ook contact met ons maakt, kunnen we inzicht krijgen in uw gegevens. 
Dit is afhankelijk van uw privacy instellingen bij de betreffende 
diensten. 
Wij verzamelen niet actief gegevens via deze diensten. U heeft  dus 
altijd zelf de controle over welke gegevens voor ons zichtbaar zijn. 
Raadpleeg voor meer informatie de privacy instellingen van de betreffende 
diensten. 
 
Remarketing gebaseerd op gedrag 
 
Geyer Nederland B.V. gebruikt geen remarketing-diensten om op websites 
van derden aan u te adverteren nadat u onze Service heeft bezocht. Wij, 
en onze externe leveranciers, gebruiken cookies om onze ads te 
informeren,  
te optimaliseren en te presenteren op basis van uw eerdere bezoeken aan 
onze Service. 
 
 
Naleving van de wetten 
Wij zullen uw persoonlijke informatie openbaar maken indien we daartoe 
door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd 
zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en 
de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of 
integriteit van onze Service te beschermen. 
 
Veiligheid 
De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons, maar 
wij herinneren er u aan dat geen enkele methode van transmissie via het 
internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is.  



Terwijl we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te 
gebruiken om uw Persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we haar 
absolute informatie niet garanderen. 
 
Internationale transfer 
Uw informatie, inclusief uw Persoonlijke Informatie, kan worden 
getransfereerd naar en onderhouden worden op computers, die buiten uw 
staat, provincie, land of ander gouvernementele rechtsgebied,  
waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in 
uw rechtsgebied. 
Indien u buiten Nederland bent gevestigd en ervoor kiest om ons 
informatie te verschaffen, dan noteren dat we de informatie, inclusief uw 
Persoonlijke Informatie, en transfereren ze naar Nederland om ze daar te 
verwerken. 
Uw instemming met dit Privacy-beleid, gevolgd door uw invoering van 
dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw akkoord met deze transfer. 
 
Links naar andere sites 
Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons 
worden beheerd. Indien u op link van derden klikt, zal u naar de site van 
die derden worden geleid. Wij raden u ten sterkste aan om het Privacy-
beleid van elke site die u bezoekt te bekijken. 
We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor 
de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en 
diensten van derden. 
 
Privacy van kinderen 
Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 13 jaar 
("kinderen") 
We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van 
kinderen onder 13 jaar. Indien u een ouder of een voogd bent en u heeft 
weet dat uw kinderen ons Persoonlijke Informatie hebben verschaft, 
gelieve ons te contacteren.  
Indien we vernemen dat we Persoonlijke Informatie hebben verzameld van 
een kind onder de leeftijd van 13 jaar, zonder de toestemming van de 
ouders te hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze 
informatie van onze servers te verwijderen. 
 
Wijzigingen aan dit privacy-beleid 
We kunnen nu en dan ons Privacy-beleid bijwerken. We zullen u op de 
hoogte brengen van alle wijzigingen door het nieuw Privacy-beleid op deze 
pagina te plaatsen. 
U wordt aangeraden om dit Privacy-beleid regelmatig te controleren op 
wijzigingen aan dit privacy-beleid worden van kracht vanaf het moment dat 
ze op deze pagina worden geplaatst. 
 
Contacteer ons 
 
Indien u vragen heeft over dit Privacy-beleid, gelieve ons te contacteren 
middels aangegeven communicatiemiddelen op de website. 


