
Privacy Policy/ AVG  

 
Inleiding: 
Het privacy statement van Kim & Co. - Interieurarchitectuur, gevestigd te Venray (Nederland) verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers 
van de door ons geleverde interieurproducten/diensten en de persoonsgegevens van de personen die via de website en via reclameplatforms informatieve aanvragen over onze 
diensten en producten. 

Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die 
u heeft inzake uw persoonsgegevens. 

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website(s). Deze update is van mei 2018. 

Vragen? 
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op: 

Kim & Co. - Interieurarchitectuur 
Keizersveld 52 
5803 AN Venray 
Telefoon  06 41 19 57 89 
Info@kimandco.nl 
Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen. 

Recht op inzage, correctie of verwijdering 
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze 
gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens. 

Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Kim & Co. – Interieurarchitectuur kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Kim & Co. – Interieurarchitectuur verstrekt. 
Kim & Co. – Interieurarchitectuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

Persoonsgegevens vanwege aankopen 
In het geval dat u bij ons een aankoop doet van bijvoorbeeld een accessoire, en/of een product wordt u bij ons geregistreerd als particuliere klant. 

Persoonsgegevens vanwege dealercontacten 
Regelmatig hebben wij contact met ons dealerkanaal in verband met de mogelijke toepassing van onze producten en diensten in een bepaalde situatie. Het kan gebeuren dat 
wij op deze wijze kennis krijgen van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld doordat bouwtekeningen besproken worden waarop adresgegevens vermeld staan. Dergelijke 
persoonsgegevens worden door ons opgeslagen in het betreffende dossier om toekomstige garantiebepalingen en projecten te kunnen reconstrueren. 

Persoonsgegevens vanwege showroombezoek 
Bij het bezoek van een van onze showrooms, beurzen of ons kantoor is het onder omstandigheden gewenst dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Dit gebeurt op geheel 
vrijwillige basis. Uw gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om u een nieuwe brochure te kunnen toezenden indien 
u ons daarom verzocht heeft. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze achter zijn gelaten, tenzij u ons 
aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en eventuele activiteiten. 

Persoonsgegevens vanwege het opvragen van informatie of het inschrijven voor activiteiten 
In het geval dat u informatie (zoals een brochure) bij ons opvraagt middels de website of via internetplatforms dan worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw 
gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet 
meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u op het formulier aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en 
eventuele activiteiten. 

Vragen vanwege onze producten 
Indien u ons benadert met algemene vragen over (het gebruik van/informatie) onze producten/diensten worden uw gegevens niet opgeslagen. Tenzij uw vraag nader 
onderzocht dient te worden en wij er bij u op terug moeten komen. In dat geval zullen wij uw gegevens verwijderen zodra wij u een afdoende antwoord hebben gegeven. 
Gebeurt dat via email dan blijft uw email in onze database aanwezig zodat we de vragen en antwoorden terug kunnen vinden. 

Google Analytics 
Kim & Co. – Interieurarchitectuur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. U treft treft ook het privacybeleid van Google 
Analytics hier aan.  
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Kim & Co. -  Interieurarchitectuur te kunnen verstrekken. 
Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kim & 
Co. -  Interieurarchitectuur heeft hier geen invloed op. 
Kim & Co. -  Interieurarchitectuur heeft google geen toestemming gegeven om via Kim & Co. -  Interieurarchitectuur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere 
Google-diensten. 
 
 
Waar worden gegevens opgeslagen 
Onze gegevens worden op onze eigen computer en op servers van derden opgeslagen. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie. 

Delen van persoonsgegevens 
Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 
 


