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Privacyverklaring 
 
Ons doel 
Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Onze dienstverlening moet transparant, 
betrouwbaar en vooral persoonlijk zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service bieden en 
daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig 
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zorgen er voor dat wij altijd voldoen aan de wet- en 
regelgeving die daarop van toepassing is. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Alle gegevens die u kunnen identificeren als persoon, zoals uw naam, adres, geboortedatum en 
bankrekeningnummer. Ook uw IP-adres of gebruikersnaam kunnen als persoonsgegeven 
worden aangemerkt. 
 
Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om? 
In deze privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en welke 
maatregelen wij nemen voor de bescherming ervan u. 
 
1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. 
2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Zo 

verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen. 
3. Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante 

producten of diensten van Tigges of derde partijen. 
4. Wij willen u graag service op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant 

mogelijke informatie op onze website en het verspreiden van voor u interessante 
nieuwsberichten. 

5. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij 
het leveren van de door u gevraagde product of dienst. Met deze externe partijen maken we 
sluitende afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. 

6. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij 
over het gebruik van onze website. 

7. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke 
plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. 

8. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen 
onbevoegde toegang, verlies of diefstal. 

9. U heeft altijd het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten corrigeren, 
blokkeren of de gegevens te laten verwijderen. 

10. Als u niet langer gebruik maakt van onze diensten, kunt u op een eenvoudige manier, 
telefonisch (070 3694647) of per mail info@tigges.nl uw persoonsgegevens laten 
verwijderen. 
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Webstatistieken  
Tigges maakt gebruik van cookies voor de verzameling van webstatistieken. Een cookie is een 
bestand dat uw browser op uw computer opslaat. Bij een vervolgbezoek op onze website wordt 
uw computer door het cookie herkend. We stellen de webstatistieken nooit ter beschikking van 
derden, maar gebruiken ze alleen om de website nog beter op bezoekers af te stemmen. 
 
Geen persoonsgegevens 
Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer. Het bevat geen persoonsgegevens. De bezoek 
gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en kunnen dus niet worden gebruikt om 
individuele personen te identificeren. 
 
Om welke gegevens gaat het? 
Voor de webstatistieken verzamelt Tigges de volgende gegevens: 

• het adres van uw internetprovider; 
• de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox); 
• het tijdstip en de duur van uw bezoek; 
• de pagina's die u hebt bezocht. 

 
Hoe slaan we de gegevens op? 
Voor het verzamelen van statistieken gebruikt Tigges het programma Google Analytics. 
 
Bezwaar 
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser 
(internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. 
 
Contact 
Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als u inzicht wilt hebben in de 
persoonsgegevens wij van u bewaren, kunt u telefonisch (070 3694647) of per mail 
info@tigges.nl contact met ons opnemen. 
 
Wij hebben deze privacyverklaring op 18 april 2018 opgesteld. Eventuele toekomstige 
wijzigingen zullen zichtbaar worden verwerkt. 
 


