
Privacyverklaring Huisje de Wit 
 
Dit is de website van Huisje de Wit 
• Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is KVK: 22025266  
• Huisje de Wit is een handelsnaam van Schildersbedrijf Ad de Wit 
• Ons B.T.W.-nummer is: NL 807052863 B01 

 

Bij Huisje de Wit respecteren wij de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij zorgen 
dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
Wij gebruiken je gegevens om contact met jou op te nemen. Wij gebruiken deze gegevens 
alleen met jouw toestemming. Huisje de Wit zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden 
verkopen. 

• Wij bewaren de facturen met jouw gegevens 7 jaar in ons systeem i.v.m. met onze 
boekhouding. 

• Onze betalingen verlopen via een factuur met een betalingsverzoek. Jouw 
bankgegevens, naam en woonplaats worden enkel gebruikt om de betaling uit te 
voeren. 

• Wij gebruiken cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze 
website te optimaliseren. 

• Wij verzenden pakketten en brievenbuspakketjes via PostNL. Wij delen daarvoor 
gegevens zoals je naam, adres en woonplaatsgegevens. PostNL gebruikt deze 
gegevens enkel voor het verzenden van het pakket. 

 

Heb je na het lezen van deze privacy policy vragen over de bescherming van je privacy 
tijdens je bezoek aan de website? Stuur dan een e-mail naar annemarie@huisjedewit.nl 
Wij zullen je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

Huisje de Wit kan deze privacy policy tussentijds aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen 
voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of 
verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina. 

Gebruiksrecht 
 
Het misbruiken of gebruiken van mijn foto’s of je voordoen als Huisje de Wit op (profielen) 
sites zijn serieuze illegale zaken en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel 
gebeurt. 
Je mag alleen mijn foto’s op je blog of websites gebruiken mits je duidelijk terug linkt naar 
Huisje de Wit en als je toestemming hebt van mij. Het gebruiken van mijn foto’s zonder 
toestemming is diefstal.  

Beveiliging  



Huisje de Wit streeft er naar om haar websites of de servers waar haar websites op staan 
naar de stand van techniek met geschikte beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen 
virussen of schadelijke programma’s. 

Vragen? stuur een email naar annemarie@huisjedewit.nl Wij zullen je vraag zo spoedig 
mogelijk beantwoorden. 

 

 


