
 

Privacybeleid BIKEBEAST® 
Versie 2.0 
Dit beleid is voor het laatst aangepast op: 31-05-18 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Graag informeren wij u: welke gegevens wij 
verzamelen als u onze website gebruikt; waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee 
uw gebruikservaring verbeteren.  

Welke persoonlijke data verzamelen wij en waarom we het verzamelen 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BIKEBEAST®. Hiervoor verzamelen wij 
persoonsgebonden informatie. Dit kan zijn persoonlijke data, zoals naam, e-mailadres, persoonlijke 
account voorkeuren, transacties, zoals aankopen en technische data, zoals informatie over cookies. 

De gegevens worden verzameld om uw gebruikerservaring te verbeteren. Wanneer u een mail of een 
contactformulier invult op de site verzamelen we de data getoond in het formulier en ook het IP-
adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. De 
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BIKEBEAST® of die van een derde 
partij. 

BIKEBEAST® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om: de dienst uit te kunnen voeren; zaken te kunnen 
leveren; 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. 
 
Bewaarperiode persoonsgegevens 
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw 
gegevens uiterlijk drie jaar na ons laatste contact verwijderen. Indien wij een offerte van u hebben 
ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar 
na ons laatste contact worden verwijderd.   



 
 

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de 
duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is 
uitgevoerd. De periode is gelijk aan de verplichte duur van zeven jaar waarbinnen wij verplicht zijn 
onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw 
persoonsgegevens verwijderen.  

Cookies 
Na ontvangst van uw akkoord op de Cookies, verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een 
beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en uw 
gebruikerservaring kunnen verbeteren. 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) 
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen 
beveiligde servers van BIKEBEAST® of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij 
te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en 
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van web applicaties welke wij 
gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten 
behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder 
kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat BIKEBEAST® niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van 
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te 
accepteren. 

Veranderingen en beveiliging 
Deze privacyverklaring 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 deze 
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

De nodige maatregelingen zijn getroffen voor het beveiligen van uw dat, zoals: Firewalls server, UPS, 
verwerkersovereenkomsten, anti-virus programma’s. 

  



 
 

Uw rechten 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 
wijzigen van onjuistheden.  
 
Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw 
persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en 
gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Aanpassen van uw gegevens of voorkeuren  
Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te 
melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met 
ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Cookies uitzetten 
Bij uw eerste bezoek kunt u er voor kiezen om de cookies niet te accepteren. Indien acceptatie kunt u 
deze later nog altijd uitschakelen. Hiervoor dient u uw browser opnieuw in te stellen 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 andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 
uitgeschakeld in uw browser. 

Ingeval van privacy specifieke gevallen 
Neemt u dan contact op met onze Data Protection Officer: Saskia de Jong via onderstaande 
gegevens. 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. 

 
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die 

gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: 

BIKEBEAST® | Lagusski VOF 
Bijsterhuizen 3011F 

6604 LP Wijchen 
Nederland 

Tel.: +31 (0)24 663 6887 
Mail: products@BIKEBEAST.nl 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:products@BIKEBEAST.nl

