
 

 
 
Privacyverklaring en cookies   

 Algemeen 
WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  hecht veel belang aan het waarborgen van uw 
privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de wettelijke verplichting, een 
opdracht die u aan ons verleent of ter verstrekking aan onze klanten indien dit werk 
gerelateerd is zoals o.a. toegangscontrole, planningen, aanwezigheid registratie enz.. 
Ook worden uw gegevens verwerkt bij het aanmelden bij onze klanten waar u zich in dient 
te schrijven uw kentekenregistratie maakt hier ook onderdeel van uit alsook eventueel 
camera systemen welke aanwezig zijn voor vandalisme alsmede voor uw veiligheid en de 
veiligheid van derden.  
Derden 
WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan 
en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of WEKKEBBM 
SCHOONMAAKDIENSTEN BV  daartoe op grond van de wet toe verplicht is. WEKKEBBM 
SCHOONMAAKDIENSTEN BV  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop 
derden omgaan met uw (persoons)gegevens. 
Bewaartermijn 
WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Verwerking van persoonsgegevens 
Door gebruik te maken van de diensten op www.wekkebbm.nl laat u uw 
(persoons)gegevens bij WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  achter. Op de webpagina 
‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde 
gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. 
Indien u zich via de website van WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  inschrijft voor een 
nieuwsbrief of zich aanmeldt voor een vacature, vragen wij u onder meer om uw naam en e-
mailadres. . Deze gegevens kan WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  tevens verwerken 
voor marketingdoeleinden. 
Indien u op een vacature reageert en uw cv meestuurt, zal WEKKEBBM 
SCHOONMAAKDIENSTEN BV  deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de 
sollicitatieprocedure. WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  verstrekt geen 
persoonsgegevens aan derden, tenzij WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  daartoe op 
grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen 
van de door u verzochte dienst. En of in beperkte mate indien dit werk gerelateerd is. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Doeleinden verwerking 
De persoonsgegevens die WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  verwerkt worden 
uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden: 
 - Wettelijke verplichting 

- Met uw toestemming 
 - Te reageren op vragen en opmerkingen; 
 -  Voor het verrichten van de aangeboden diensten nieuwsbrieven en   
 uitnodigingen  te sturen; 
 -  U te registreren voor bijvoorbeeld een vacature 
 - Het verbeteren van onze dienstverlening; 
 - Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van  
  WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV 

 -  sollicitatieprocedures uit te voeren;  
 -  klachten te behandelen .  
 -      werk gerelateerde doeleinden 
 

WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te 
voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van 
uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN 
BV  daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit 
het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan WEKKEBBM 
SCHOONMAAKDIENSTEN BV  stelt. 
Slechts met uw toestemming zult u een nieuwsbrief of een uitnodiging ontvangen of 
plaatsen wij uw verhaal op social media. Wanneer u zich wenst af te melden voor 
bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en uitnodigingen, dan kunt u dit kenbaar maken om de 
mail retour te sturen met het verzoek uw gegevens uit ons bestand te verwijderen. 
Hieronder vallen personen die zich via de website van WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN 
BV  hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en bestaande relaties en cliënten van 
WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV. 

Cookies en passieve tracking  
WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  maakt mogelijk  gebruik van cookies indien u via 
onze website andere Social media kanalen bezoekt . Een "cookie" is een gegevenselement 
dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem 
opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen 
informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en 
Internet Protocol (IP) -adres. Zie hiervoor de desbetreffende websites 
Google Analytics 
De website van WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  maakt gebruik van Google 
Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die 
gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies 
worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw 
bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden 

verschaffen. De gebruikersdata die wordt verzameld via Analytics wordt nooit verwijderd. 
 

 



 
 

 
 
Wijzigingen 
WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  behoudt het recht voor de privacy- en 
cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden 
bekendgemaakt via de website van WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  . De meest 
actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze 
webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. 
WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV  kan uw persoonsgegevens verwerken voor 
nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze Privacy Statement. In dat geval zullen 
wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe 
doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de 
bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw 
gegevens voor die doeleinden te weigeren. 
Hyperlinks 
Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze 
privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. 
Social media 
Via onze website kunt u ook Social media benaderen, zoals bijvoorbeeld o.a.  LinkedIn en 
Twitter You Tube en  faceBook. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u 
via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie 
over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Twitter, YouTube en Facebook. 
Vragen en rechten 
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw 
(persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u! Wij 
kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een 
identiteitsbewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto en BSN onherkenbaar te maken. Ook 
kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, 
zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, 
correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is 
uiterlijk vier weken na uw verzoek en identificatie. 
U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens 
(voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden 
verwerkt. 
Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan: 

WEKKE|BBM SCHOONMAAKDIENSTEN B.V. 
Witteveenweg 10 
4612 RA Bergen op Zoom 
T. 0164-252625 
T. 076-3030050 
T. 010-2868666 
E. info@wekkebbm.nl 
W. www.wekkebbm.nl 
 
 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=%7Berror-page%7D-cookie-policy
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