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Wij vinden het bij Aenova superbelangrijk dat er goed met jouw gegevens wordt omgegaan. Daarom leggen 

we in dit stukje tekst uit waarom en welke gegevens we verzamelen. En ook wat je kunt doen als je het daar 

niet mee eens bent. Wij raden je aan deze tekst zorgvuldig te lezen. We hebben geprobeerd het zo 

eenvoudig mogelijk te houden. 

 

We gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om. Dat is het belangrijkste wat je hier zult lezen. Alle 

informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we 

door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat 

verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens. 

 

En ook belangrijk: we bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. 

 

Wij verzamelen persoonsgegevens van prospects, klanten en bezoekers van onze websites. Geen 

spannende dingen, dit doen we in de basis omdat we jou en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn. 

Bijvoorbeeld voor: 

• informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen onze producten en diensten; 

• informeren over nieuwe producten en diensten; 

• voor commerciële aanbiedingen; 

• informeren over trainingen en evenementen. 

 

Eén of meerdere dingen kunnen we van je bijhouden en alleen als jij deze zelf hebt kenbaar gemaakt aan 

ons: 

 Voor- en achternaam en geslacht – zo kunnen we je netjes aanspreken. 

 Functie of rol in de organisatie – zo weten we beter welke informatie, tips en evenementen voor jou 

relevant zijn. 

 Bedrijfsnaam en afdelingen – zo weten we waar we je kunnen bereiken. 

 (mobiele) Telefoonnummers – zo kunnen we indien nodig contact met je opnemen. 

 E-mailadres – zo kunnen we via mail contact hebben met elkaar. 

 

Als je meer informatie wil over de persoonsgegevens die mogelijk van jou verzameld zijn bij Aenova, neem 

dan contact met ons op.  

  



 

 

Cookies 

Wij gebruiken geen cookies. 

Google Analytics 

Om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken, zetten wij Google Analytics in. . Hiermee houden 

we bij welke pagina’s ‘het goed doen’ en welke we nog kunnen verbeteren.  

Social media buttons 

Op onze websites maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist 

promoten. 

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of 

diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt alleen met 

jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Formulieren 

Als je een formulier op onze websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons 

toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de 

volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

 

 

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit doen wij bijvoorbeeld als de wet of het beleid wijzigt. 

Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring 

regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze websites. 

 

 

Als je nog vragen hebt over de gegevens die Aenova BV verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, neem dan 

gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via Postbus 3221, 2601 DE Delft, of bel naar  015 – 2136144 of 

per mail via info@aenova.nl. 

 


