
Privacyverklaring Nul10Reclame 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we u weten 

welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website gebruikt. Deze Privacy 

Verklaring is van toepassing op alle diensten van Nul10Reclame.  

Door diensten van Nul10Reclame te gebruiken, dan wel door de website van Nul10Reclame te 

bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.  

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt of een opdracht bij ons uitzet, vragen we u om 

bedrijfsgegevens te vertrekken. De gegevens worden gebruikt om de opdracht te kunnen 

uitvoeren en om de factuur op de juiste manier te kunnen verstrekken.  

De gegevens worden opgeslagen in een boekhoudsysteem van een derde partij.  

 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

In het kader van de dienstverlening legt Nul10Reclame de volgende gegevens vast of kunnen we 

deze vastleggen:  

Bedrijfsnaam, adres, woonplaats, contactpersoon, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, KvK 

nummer, bankrekeningnummer, BTW nummer. 

Naast deze digitale bescheiden kunnen wij ook op andere manieren persoonsgegevens 

verwerken. Denkt u hierbij aan de (papieren) facturen, aanmaningen, herinneringen en 

pakbonnen.  

 

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking 

Nul10Reclame zal, de gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande 

toestemming. Er is uitzondering op deze regel, wanneer niet wordt voldaan aan gemaakte 

afspraken, bijvoorbeeld een factuur wordt niet betaald. Nul10Reclame behoudt zich dan het recht 

voor om de bedrijfsgegevens aan een incassobedrijf te verstrekken. 

 

Doeleinden 

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 

hebben verkregen. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 

Nul10Reclame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Het afhandelen van uw betaling 

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 Om goederen en diensten bij u af te leveren 

 Nul10Reclame analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en 

het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 

 

  



Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy 

Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze 

werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

 

Bewaartermijn 

Nul10Reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk vastgestelde  

bewaartermijnen. 

 

Veranderingen 

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze 

Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen. 

 

Aansprakelijkheid 

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel 

van deze internetsite. 

 

 

Cookies en automatisch gegenereerde informatie 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de 

bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies 

van Nul10Reclame kunnen uw computer of bestanden niet beschadigen. Nul10Reclame plaatst 

alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies 

moeten worden geplaatst, dan vragen we uw voorafgaande toestemming. De meeste browsers 

zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om 

alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter 

mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct 

functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

 

Automatisch gegenereerde informatie 

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de 

website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het 

computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Nul10Reclame. 

Nul10Reclame plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken. 

 

Doorgifte aan het buitenland 

Nul10Reclame maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich 

buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de 

minimale EU Privacy afspraken Nul10Reclame kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend 

te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen. 

 



Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy 

Verklaring voldoen. Als u vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kunt u contact met ons 

opnemen: info@nul10Reclame.nl of bellen op nummer: 010-2810805. 


