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Privacy Statement 
 
Wie zijn wij?  
Dit is de Privacy Statement van Jagers Asbestinventarisatie B.V. (hierna “Jagers” of “wij”). Jagers is 
een asbestinventarisatiebureau en heeft als kernactiviteit het inventariseren van asbestverdachte 
materialen in gebouwen en objecten. Van deze bevindingen worden asbestinventarisatierapporten 
gemaakt ten behoeve van renovatie, verbouw en sloop. 
 
Onze contactgegevens zijn: 
Telefoon: 073-5037094 
E-mail:  info@jagers-asbestinventarisatie.nl 
Website: www.jagers-asbestinventarisatie.nl 
Adres:  Heikampweg 1, 5249 JX  Rosmalen 
KvK:  17134867 
 
Duidelijkheid over uw privacy 
Bij de uitvoering van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- 
en regelgeving (waaronder doch niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(‘AVG’). In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen van de verwerking, 
hoe lang wij uw gegevens bewaren, welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens, hoe wij 
omgaan met uw gegevens en met wie wij gegevens delen. 
 
1. Soorten gegevens 
1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: 

Particulier : algemene contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
   e-mailadres. 
Bedrijf : algemene contactgegevens, zoals (handels)naam, adres, vestigingsplaats, 
   telefoonnummer, e-mailadres en Kamer van Koophandel nummer.  

 
 Jagers verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (zoals etnische afkomst, ras, 

politieke opvatting, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap of geaardheid).  
 
2. Doelen van de verwerking van gegevens 
2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening: 

- Het opstellen van offertes. 
- Het uitvoeren van asbestinventarisaties. 
- Het opstellen van asbestinventarisatierapporten. 
- Het maken van een factuur. 
- Het onderhouden en in stand houden van de contacten om onze diensten zo goed mogelijk uit 
  te kunnen voeren. 
- Het sluiten en/of uitvoeren van overeenkomsten. 
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
- Het versturen van informatie van specifieke aard. 

 
Via ons contactformulier op de website kunt u een vraag stellen. In dat geval gaat u ermee 
akkoord dat wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag verzamelen. 

 
3. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 
3.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Gegevens die wij 
noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze 
relatie of overeenkomst. 

3.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke 
bewaartermijnen die voor ons gelden. 
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4. Rechten voor u als betrokkene 
4.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt 

altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen: 
- Of wij uw persoonsgegevens verwerken. 
- De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 
- Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
- Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. 
- Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; 
- Beperking van uw persoonsgegevens. 
- Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens. 
- Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek. 
- Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement.  
 
U kunt uw vraag schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. U ontvangt een reactie binnen 

 twee weken. Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een 
 verzoek. Dit laten wij u dan gemotiveerd weten. 
 
5. Beveiliging van uw gegevens 
5.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige 
verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de 
verwerking.  
 

6. Verstrekken van gegevens aan derden 
6.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u  

ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of 
 een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de 
 verwerking van persoonsgegevens. 
6.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u 

verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen: 
- Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten 
  worden, zoals onze Certificerende Instelling en het Landelijk AsbestVolgSysteem onder 
  beheer van Rijkswaterstaat. 
- Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, 
  zoals onze ICTdienstverlener en geaccrediteerd laboratorium. 

6.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen 
dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit 
leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten. 
 

7. Klachtrecht 
7.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met  

uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.   
 
8. Wijzigingen Privacy Statement 
8.1 Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt 

u steeds het meest actuele statement.  
 
Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 15 oktober 2018. 


