
PRIVACYVERKLARING 
 
Sterk Verhuizingen respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van websites en 
draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 
Hieronder leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. We verwerken deze in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Informatieverzameling 
Sterk Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of deze data zelf aan ons heeft verstrekt. Persoonsgegevens die we verwerken 
zijn: 

• Uw voor- en achternaam 
• Uw adresgegevens 
• Uw telefoonnummer 
• Uw e-mailadres 

 
Informatiegebruik 
De persoonsgegevens die worden verzameld hebben als doel: 

• Een persoonlijke offerte  
• Digitale- of telefonische communicatie 
• Factuuradressering 

 
Bewaring 
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 2 jaar. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Sterk Verhuizingen zal uw persoonlijke data onder geen enkele omstandigheden verkopen 
aan derden. We verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Websites van derden 
Op deze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze 
privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Sterk Verhuizingen draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang 
van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de 
privacyverklaring van de website die u bezoekt. 
 
Websitebeveiliging 
Alle gegevens op onze website zijn beveiligd door middel van een SSL-protocol. De 
gebruikersgegevens worden ook ‘encrypted’ opgeslagen in een database. 
 
Cookies 
Sterk Verhuizingen maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren 
voor uw gebruiksgemak. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, 
tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u deze websites bezoekt. Via deze cookies 



wordt informatie over uw bezoek bijgehouden. Er wordt gebruik gemaakt van functionele 
cookies en analytische cookies die geen inbreuk op uw privacy maken. 
 
Functionele cookies 
Functionele cookies zijn voornamelijk nodig om u goed van dienst te kunnen zijn en om te 
zorgen voor prettige ervaringen op de website. 
 
Analytische cookies 
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van 
deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker 
blijft altijd gewaarborgd. Met deze data kunnen websites geoptimaliseerd worden, 
waardoor we de gebruikerservaring voor bezoekers kunnen verbeteren. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. 
 
Browserinstellingen 
U kunt uw browser zo instellen dat tijdens een bezoek aan websites geen cookies worden 
geplaatst. Meer informatie over deze instellingen kunt u vinden in de helpfunctie van uw 
browser. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook kunt 
u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken. We zullen zo snel 
mogelijk reageren. Daarnaast willen we u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Beveiliging 
We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang enzovoorts tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
eerdergenoemde informatie niet wordt nageleefd, dan kunt u contact met ons opnemen via 
info@sterkverhuizingen.nl. 
  
Wijziging van deze privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigingen plaatsvinden. De aanvullingen 
worden hier verwerkt en gelden meteen na publicatie.  
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