Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met MAH B.V., DISPLAYWEG 2, 3821BT Amersfoort.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat MAH B.V. in bepaalde gevallen uw
gegevens opslaat. MAH B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:






de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot MAH B.V., haar relaties
en haar medewerkers.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons
worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om
inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd,
bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons
uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te
zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen
te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits
dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of
wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
[MAH B.V.] maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen
verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van
internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100%
garanderen.

Cookies
Monteur aan Huis maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website
op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer
kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor drie doeleinden:
1.
Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te
onthouden of om te onthouden of u een formulier al heeft ingevuld.

2.
Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. monteuraanhuis.nl maakt
gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt
gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Monteur aan Huis gebruikt deze informatie
om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.
3.
Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan
monteuraanhuis.nl zelf. Bijvoorbeeld door video’s of afbeeldingen te embedden (YouTube) of andere
sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden
verwezen.Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken.
Wij kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, dus uw privacy is te allen tijde
gewaarborgd. Lees ook hier over privacy cookies-en-sitevoorwaarden.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. MAH B.V. is niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid van websites die niet onder het beheer van MAH B.V. vallen.

Inzage
U mag [MAH B.V.] vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u MAH
B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door
contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

