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Quality Pumps & Machines hecht veel belang aan uw privacy.  

Op deze pagina laten we u weten welke persoons- en/of bedrijfsgegevens wij van onze 

klanten, leveranciers, bezoekers van onze website alsook van de inschrijvers op onze 

nieuwsbrieven verzamelen en verwerken.  

Deze Privacy Policy is uitsluitend van toepassing op de diensten van Quality Pumps & 

Machines. U dient er zich van bewust te zijn dat Quality Pumps & Machines niet 

verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te 

maken van deze website geeft u aan de Privacy Policy te aanvaarden. 

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? 

Quality Pumps & Machines kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen: 

 Direct van u: wanneer u bijvoorbeeld een overeenkomst met ons aangaat of 

wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt 

 Door het aanvragen van informatie via onze website of wanneer u zich inschrijft 

op onze nieuwsbrief 

 Via het verkrijgen van door u verstrekte informatie op beurzen, evenementen, 

reactie op advertenties of door bedrijf- of werfbezoek 

  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Afhankelijk van de door u verstrekte contactgegevens kunnen wij de volgende persoons- 

en bedrijfsgegevens verwerken: 

 Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte firmanaam, voor- en 

achternaam, adresgegevens, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-

mailadres(sen), website 

 Functienamen van personen binnen de organisatie ten behoeve van een correcte 

adressering 

 Facturatie- en betalingsgegevens, bankgegevens, ondernemingsnummer en btw-

nummer in het geval wij u een aanbieding of een factuur moeten opmaken in het 

kader van een (mogelijke) samenwerking 

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken de verkregen persoons- en/of bedrijfsgegevens in eerste instantie om de 

overeenkomsten die zijn gesloten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.  

Tevens worden de gegevens gebruikt voor de interne administratie zoals: 

 Het onderhouden en verbeteren van de relatie met klant of leverancier 

 Het doen toekomen van aanbiedingen, voorstellen of advies 

 Het informeren over de activiteiten van Quality Pumps zoals promoties, 

beursdeelname, nieuws omtrent onze firma en/of producten 

 Het afhandelen van klachten en complimenten 

We verzamelen of verwerken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 

die worden beschreven in deze Privacy Policy. 

 

Met wie delen wij uw persoons- of bedrijfsgegevens? 

De informatie wordt niet met derden gedeeld.  Onze werknemers zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
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Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd? 

Quality Pumps & Machines heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking.  

 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

We bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor 

ze zijn verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of 

toegestaan is volgens de wet. Na de betreffende periode, zullen wij uw informatie 

verwijderen of anonimiseren. 

 

Cookies 

Wij verzamelen gegevens voor analyse en optimalisatie van hoe gebruikers onze website 

en nieuwsbrief gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik 

wordt op onze beveiligde servers overgebracht.  U kan cookies weigeren door dit in uw 

browser in te stellen. Mogelijks werken sommige functies dan niet correct. 

 

Keuzes voor persoons en/of bedrijfsgegevens 

U dient er zelf voor te zorgen dat wij in het bezit zijn van de juiste gegevens. U kan ten 

allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen door met ons contact op te 

nemen. 

 

Aanpassen of uitschrijven van onze nieuwsbrief 

Onderaan iedere mailing heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u 

uit te schrijven. 

 

Wijzigingen 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in ons privacy beleid zullen wij wijzigen in 

onze Privacy Policy. Het is daarom raadzaam om onze Privacy Policy regelmatig te 

raadplegen. 

 

Vragen en feedback 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van onze Privacy Policy 

of over de wijze waarop Quality Pumps & Machines omgaat met uw persoons en/of 

bedrijfsgegevens, kunt u met ons contact opnemen: 

 

Quality Pumps & Machines 

Bedrijvenlaan 10 

B-9080 Lochristi 

 

Telefoon: +32 9 342 32 32 

Fax: +32 9 342 32 33 

E-mail: info@qualitypumps.be 


