
J&M Service B.V. werkend onder de Jachtservice handelsnamen Schokkerhaven en 
Machine Service van Rijn, gevestigd aan Chansondreef 6 3845 GZ Harderwijk, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

De heer P. van Rijn is de verantwoordelijke over de persoonsgegevens binnen dit bedrijf.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt of verstrekt 
heeft zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele 
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.  

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte of 
opdrachtbevestiging te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of 
wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of 
werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt 
te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens 
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat 
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of 
dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een 
bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u 
te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of 
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de 
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam, 
• Adresgegevens, 
• Telefoonnummer, 
• E-mailadres, 
• IBAN, 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een 

profiel/account aan te maken op onze website of via email, in correspondentie en 
telefonisch, 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website, 
• Internetbrowser en apparaat type, 
• Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer. 

 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 



voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@jachtservice.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Waarom vragen wij uw persoonsgegevens? 

J&M Service B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Afhandelen van facturen en betalingen 
• Leveren van producten en diensten, 
• Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen, 
• Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten, 
• Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden, 
• Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat. 

Bewaartermijn 

J&M Service B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is 
om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal acht (8) jaar, gerekend 
vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een 
andere bewaartermijn voorschrijft. 

Delen van gegevens 

J&M Service B.V. verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit 
noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende 
organisaties (dit allen zijn verwerkers zij doen niets met uw gegevens zonder uw 
toestemming): 

• Snelstart, Boekhoud programma, 
• WPE Nijkerk, voor een correcte bedrijfsadministratie, 
• Foppen Reclame, (beheerder van de website), 
• Rabobank, voor het afhandelen van betalingen, 
• MailChimp, voor verzenden van nieuwsbrieven, 
• Mail servers, i.v.m. elektronische factureren 
• De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht 

 
  

Cookies en websitegebruik 

De webdiensten van www.jachtservice.com gebruiken uitsluitend technische en functionele 
cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de 
webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn 
websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. U 
kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op 
uw scherm verschijnt. 



 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jachtservice.com. Om er 
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon 
wordt gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 
sturen. Hierbij adviseren wij u om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort) en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te 
maken. Dit ter bescherming van je privacy. J&M Service B.V. zal zo snel mogelijk, 
uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging 

J&M Service B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat 
dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door 
mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@jachtservice.com 

Wijzigingen 

J&M Service B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen 
of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te 
allen tijde in te zien op de website van www.jachtservice.com 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen 
geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. J&M Service B.V. is niet aansprakelijk 
voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze 
website. 

 

Deze versie V1 is opgesteld in Mei 2018 
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