
PRIVACY VERKLARING HVM Horeca BV (handelend onder de naam DAV Holland)

Deze Privacy Verklaring informeert u over de manier waarop HVM Horeca BV (handelend onder de naam 
DAV Holland) hierna “DAV” omgaat met de persoonsgegeven die DAV verzamelt en verwerkt van haar 
klanten, potentiele klanten, bezoekers van de website en andere geïnteresseerden.

1) Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?
Deze privacy Verklaring is van toepassing op alle personen die de website bezoeken, en/of op degenen van 
wie DAV, in het kader van haar dienstverlening, persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn:  
• Contactpersonen bij onze (potentiele) klanten; 
• Contactpersonen bij onze (potentiele) relaties; 
• Bezoekers van onze website.

2) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
DAV  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in de zin van de Algemene 
Verordening persoonsgegevens. (AVG).
Onze contact gegevens zijn:

HVM Horeca BV (handelend onder de naam DAV Holland)
Bruynvisweg 12
1531 AZ Wormer
Tel :  +31 (0)75 642 77 59
Email : info@davholland.nl

3) Welke persoonsgegevens verwerken wij van U?
DAV verwerkt:
-Persoonsgegevens die U aan ons verstrekt:
• Naam
• Adres
• Tel nr



• Email adres
• Bedrijsfgegevens, adres, KvK nr, BTW nr.
• Bank gegevens
• Contact gegevens die U invult op onze website
• Andere persoonsgegevens die U ons verstrekt
• Gegevens over een bestelling, status, prijs, verzendadres etc

-Persoonsgegevens die wij ontvangen van anderen: Het kan zijn dat wij persoonsgegevens ontvangen van 
anderen dan zelf, bijvoorbeeld van het bedrijf waarvoor U, als contactpersoon voor ons, werkzaam bent.

4) Voor welke doeleinden en met welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:
• Het maken van o�ertes
• Het sluiten van service contracten
• Het sluiten van koopovereenkomsten
• Het sturen van facturen voor geleverde producten/service

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien wij daar een wettelijke grondslag uit de AVG voor 
hebben. Wij baseren onze verwerkingen op de volgende grondslagen:
• Noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst of in aanloop daarvan nl o�ertes, 
verkoop product en verlenen van service;
• Wettelijk verplichting; �scale en andere wettelijke verplichtingen;

5) Wie hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?
DAV maakt gebruik van externe dienstverleners, zoals een administratiekantoor. DAV sluit altijd een verw-
erkersovereenkomst met externe partijen met wie wij persoonsgegevens delen. Uw persoonsgegevens 
worden niet gedeeld met partijen buiten de EU/EEA.



6) Hoelang bewaart DAV uw Persoonsgegevens
DAV bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij ons en tot 7 jaar na de laatste bestelling in 
verband met �scale en wettelijke vereisten.

7) Beveiliging
DAV hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom gepaste technische en organisatorische beveilig-
ingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen.

8) Wat zijn uw rechten 
Onder de AVG heeft u diverse rechten. U kunt ons verzoeken om: Inzage in de persoonsgegevens die wij van 
u verwerken; uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen; bepaalde persoonsgegevens van u te 
wissen; uw gegevens over te dragen aan een andere partij. U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking 
ervan. Ook kunt u uw gegevens toestemming intrekken.
Om hier een beroep op te doen kunt u contact met ons opnemen via info@davholland.nl  Wij kunnen u 
vragen om u te legitimeren zodat we zeker weten dan we geen gegevens verstrekken aan een verkeerde 
persoon.
Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen tegen DAV  over de verwerking van uw persoonsgegevens, 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

9) Cookies
DAV maakt geen gebruik van cookies op haar website.

10) Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst aangepast?
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst aangepast op 21-2-19. Bezoek regelmatig onze website voor de 
laatste versie.


