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TOP Partyverhuur, gevestigd aan Vlechter 1, 5711 LS Someren, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
TOP Partyverhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken:  

• Voor- en achternaam  
• Geslacht  
• Geboortedatum (alleen van medewerkers)  
• Adresgegevens  

• Telefoonnummer  
• E-mailadres  
• Gegevens over uw activiteiten op onze website (foto’s)  
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app  
• Bankrekeningnummer  

 
TOP Partyverhuur verzamelt buitenom de website (omdat dit niet te achterhalen is) geen 
gegevens over personen jonger dan 16 jaar, met uitzondering van personeelsleden. Dit doen 
we uitsluitend met toestemming van ouders of voogd.  
 
Contactformulier en offerteaanvraagformulier 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Met het 
offerteaanvraagformulier kunt u bij ons een offerte aanvragen voor een van onze diensten 
op een bijbehorende datum. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres 
en telefoonnummer.  
 
TOP Partyverhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Het afhandelen van uw betaling  
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren  
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
• Om goederen en diensten bij u af te leveren  
• TOP Partyverhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij bewaren 
deze informatie tot uw aanvraag is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de 
wettelijke bewaarplicht). 

 
TOP Partyverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. TOP Partyverhuur verkoopt 
uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. TOP Partyverhuur blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.  



 

 

Cookies 
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen 
opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons 
weer bezoekt. 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over 
cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. 
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van 
onze webwinkel werken dan niet goed meer. 
 
Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. 
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte 
afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de 
verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google 
de IP-adressen anonimiseren. 
 
Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te 
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) 

waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw 
persoonsgegevens invoert. 

 
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@toppartyverhuur.nl. 
Top Partyverhuur zal dan zo snel mogelijk reageren. Uiterlijk binnen 4 weken.  
 
TOP Partyverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@toppartyverhuur.nl. 
U heeft de volgende rechten: 

• Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in 
te zien. 

• Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, 
te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. 

• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens en tegen direct marketing. 

• Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken de persoonsgegevens te verwijderen. 
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u 

het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar 
een derde partij. 

• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om 
het verwerken van de persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat 
betekent dat wij minder gegevens van u verwerken. 
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Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om zich te identificeren door het meesturen van een 
geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de 
persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij het BSN en pasfoto afschermt. 
 
Wij zullen in principe binnen 4 weken aan dit verzoek voldoen. Deze termijn kan echter  
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van 
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u 
daarvan tijdig op de hoogte stellen. 
 
Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in 
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
www.toppartyverhuur.nl  
Vlechter 1,  
5711 LS Someren  
0492-332113  
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