
Maintain Design
Bij het gebruik van de website van Maintain Design laat je gegevens bij ons achter. Ook laat de website cookies 
op je computer achter. Dit doen wij om onze website beter te laten werken, te analyseren en optimaal te laten 
functioneren en zo onze dienstverlening te verbeteren.

Ook biedt onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een offerte aan te vragen middels een 
webformulier. Hierbij vragen wij om diverse gegevens om zo uw vraag te kunnen beantwoorden.

Cookies
Wij van Maintain Design vinden het belangrijk dat onze website gebruiksvriendelijk is. Hiervoor maken wij 
gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door de bezochte website automatisch op je computer 
worden geplaatst.

Door het gebruiken van onze website geef je toestemming om cookies te gebruiken en op te slaan op uw 
computer. Mocht je dit niet willen kun je cookies uitschakelen middels uw browserinstellingen, houd er dan 
rekening mee dat het mogelijk is dat onze website niet optimaal werkt.

Ook derden partijen kunnen cookies plaatsen bij het bezoeken van onze website. Hierbij staan wij niet toe dat 
je IP-adres meegegeven wordt aan derden partijen.

• Google Analytics, voor het analyseren van uw bezoek, verkeersbronnen en conversietracking.
• Google Console, voor het analyseren van uw bezoek en verkeersbron.
• Hotjar, om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt 

van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we 
analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. Deze cookie wordt 
geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Hotjar code staat.

Wij maken op dit moment alleen gebruik van functionele en analytische cookies om de gebruikservaring 
zo goed mogelijk te optimaliseren. Op dit moment maken wij geen gebruik van marketing cookies, maar 
behouden het recht deze in de toekomst wel te gebruiken.
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Privacy & (persoons)gegevens
Maintain Design verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of 
bankgegevens. Dit kan zijn wanneer je gebruik maakt van een webformulier op onze website, of deze 
gegevens telefonisch of via email levert.

Maintain verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het 
aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en de aanvraag van een domeinnaam.

Derde partij
Maintain Design verstrekt je gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of 
wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.
Maintain Design verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Beveiliging en bewaring
Je gegevens worden veilig opgeslagen en/of verzonden. Maintain Design neemt passende 
beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens veilig te verwerken. Zo maken wij gebruik van de meest recente 
beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden zoals SSL-certificaten.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 
één jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens na één jaar zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn 
de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de 
Belastingdienst. Voor de gegevens met betrekking tot het Maintain bonusprogramma geldt dat wij in de basis 
de gegevens bewaren tot het einde van het Maintain bonusprogramma.
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Rechten
De volgende rechten zijn van toepassing:

• Recht op inzage: Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Maintain Design over jou heeft. Je kunt 
hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij ons.

• Recht op rectificatie: Je kunt je gegevens die Maint Design over jou heeft altijd laten corrigeren, je kunt 
hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij ons.

• Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegeven, dit gaat via Autoriteit Persoonsgegeven.

• Recht op overdracht: Indien je overstapt naar een andere partij heb je het recht om je persoonsgegeven 
die Maintain Design over jou heeft te laten overdragen aan deze andere partij.

• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Je hebt altijd het recht om het gebruik van 
gegevens te stoppen, vanaf dat moment zal Maintain Design stoppen met het gebruiken van jouw 
persoonsgegevens.

• Tevens heb je het recht op intrekking van de verleende toestemming, neem hiervoor schriftelijk contact 
met Maintain Design op.

Contact
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Maintain Design. Voor 
vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen via administratie@maintain.design

Wijzigingen
Maintain Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

01-09-2018, Maintain Design

Maintain Design
Oudenoord 330 (C1.84), 3513EX, Utrecht
info@maintain.design

©   Maintain Design   |   Privacy- & Cookieverklaring   |   V1.0 [1-9-2018]      3

Maintain Design 
www.maintain.design 
info@maintain.design

06 3973 3393

72170522  |  KVK 
NL859014277B01  |  BTW

Oudenoord 330 (C1.84)
3513 EX Utrecht 


