
Privacyverklaring Huygens Optics 

Onderstaande verklaring beschrijft hoe Huygens Optics omgaat met de gegevens van klanten. Dit zijn 

onze adres- en contactgegevens: 

Huygens Optics / Printegrate 

Contact: Jeroen Vleggaar 

Prof Poelsstraat 50 

1221HT Hilversum 

Tel: 06-24449299 

e-mail: info@huygensoptics.com 

kvk nr: 63690624 

 

Omschrijving van de activiteit 

Huygens Optics houdt zich bezig met het leveren van diensten aan de technische industrie en met de 

verkoop van procesinspectiesystemen. Daarnaast worden diverse onderdelen geproduceerd.  

 

Toepasbaarheid van deze verklaring 

Deze verklaring is van belang voor bestaande- en potentiële klanten of relaties van Huygens Optics, 

personen die via e-mail of telefoon contact met ons opnemen en bezoekers van de website. 

 

Doeleinden informatieopslag  

Het bewaren van klantgegevens is enkel bedoeld voor communicatie over bestellingen, het versturen 

van productinformatie en het afhandelen van betalingen.  Daarnaast worden gegevens betreffende de 

geleverde goederen opgeslagen in verband met garantie, onderhoud en reparaties. Dit laatste betreft 

over het algemeen enkel technische documentatie over het geleverde producttype en configuratie.   

 

Huygens Optics stuurt soms informatie uit over nieuwe producten in de vorm van een nieuwsbrief. Dit 

gebeurt echter enkel naar klanten die niet eerder hebben aangeven bezwaar te hebben tegen het 

ontvangen van deze informatie.  Tevens bevatten nieuwsbrieven of e-mails de mogelijkheid voor de 

ontvanger om aan te geven dat het ontvangen ervan niet meer gewenst is. Huygens Optics zal de klant 

vervolgens niet meer benaderen met dit type informatie. 

 

Gegevens delen met derden 

Huygens Optics stelt de gegevens van een klant niet ter beschikking aan derden, tenzij met 

uitdrukkelijke toestemming of op verzoek van de klant. Een uitzondering hierop is wanneer een product 

wordt besteld dat direct aan de klant moet worden afgeleverd door een externe leverancier. In dat geval 

blijft het delen van informatie beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doen van de 

levering door de leverancier, zoals inhoud van de bestelling, bezorgadres en verantwoordelijke persoon. 

Ook bij het inwinnen van advies bij een leverancier op basis van een klantvraag is uitwisseling van 

bepaalde gegevens essentieel. Indien dit gebeurt wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gesteld.  

 

Medium en veiligheid 

Gegevens worden bewaard in de financiële administratie (in de vorm van MS Officebestanden en 

papieren documenten). De computers waarop gegevens worden bewaard staan achter een firewall, zijn 
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voorzien van up-to-date antivirussoftware. Documenten zijn enkel toegankelijk voor personen binnen de 

organisatie waarvoor dit van belang is voor het uitvoeren van hun functie.  De website van Huygens 

Optics slaat geen gegevens op die direct herleidbaar zijn naar een specifiek persoon of bedrijf en maakt 

ook geen gebruik van Cookies. 

 

Verplichte gegevens 

Voor uitlevering van producten slaan wij de volgende gegevens op: bedrijfsnaam, adres hoofdvestiging, 

adres levering, e-mailadres, telefoonnummer plus naam van de contactpersoon, betalingsgegevens 

zoals IBAN-nummer, en omvang van de bestelling.  Voor informatieaanvragen over producten stelt 

Huygens Optics geen specifieke eisen aan de aanlevering van gegevens door de aanvrager.  

 

Bewaartermijn 

Klantgegevens worden bewaard zolang dit vanuit zakelijk oogpunt gewenst is.  Indien er gedurende een 

periode van 7 jaar geen zakelijke transacties zijn geweest tussen Huygens Optics en een klant, zullen de 

gegevens worden verwijderd. Indien dit vanuit het oogpunt van garantie of onderhoud gewenst is, 

kunnen bepaalde technische gegevens betreffende geleverde systemen langer worden bewaard. 

 

Inzage en rechten 

Klanten hebben het recht om de opgeslagen bedrijfs- en persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en 

eventueel te laten verwijderen uit de administratie.  Hiervoor kan het beste contact worden opgenomen 

via info@huygensoptics.com of op telefoonnummer 06-24449299. Tevens hebben klanten het recht om 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Huygens Optics niet binnen redelijke 

termijn aan dit recht tegemoetkomt of bovengenoemde privacyverklaring niet naleeft. 

 

Opgesteld 23/5/2018 te Hilversum, 

 

 

JJM Vleggaar, Eigenaar 
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