
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacybeleid en Cookies 
Nestinox b.v. en Nestinox NV verwerken al uw gegevens vertrouwelijk. In de 
hoedanigheid van zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (ofwel “de AVG”). 

Een van onze verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke is u te 
informeren over de verwerkingen die wij uitvoeren en waarom wij dat doen. 
Daarom leggen wij u in deze privacyverklaring uit: 

 welke persoonsgegevens wij verwerken; 
 voor welke doeleinden en met welke grondslagen wij uw 

persoonsgegevens verwerken; 
 hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren; 
 met wie wij uw persoonsgegevens delen; 
 hoe uw persoonsgegevens worden beschermd; 
 welke rechten u als betrokkene heeft met betrekking tot die 

persoonsgegevens; 
 welke cookies wij gebruiken op onze website www.bernhaege.nl; 
 hoe u contact met ons kunt opnemen over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Nestinox? 

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon. Nestinox kan onder meer de volgende 
persoonsgegevens verwerken: 

 uw initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel, mogelijke titel en 
geslacht; 

 uw e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer; 
 persoonsgegevens die kunnen worden verkregen uit het door de 

Kamers van Koophandel gehouden handelsregister, Kadaster, 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Huwelijksgoederenregister, 
Centraal Testamentenregister (CTR) of andere openbare bronnen; 

 de gegevens van uw identificatiemiddel; 
 overige gegevens die voor het verlenen van onze diensten 

noodzakelijk zijn; 
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 gegevens over uw bezoek aan onze website, inclusief het apparaat dat 
u gebruikt om onze website te bezoeken; 

 gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie 

In veel gevallen stelt u zelf deze persoonsgegevens aan ons ter beschikking: 
u neemt contact op met een vraag, u gaat met Nestinox een overeenkomst 
van opdracht aan, u laat uw gegevens achter op onze website, geeft uw 
visitekaartje af of solliciteert bij Nestinox. Nestinox verkrijgt ook 
persoonsgegevens van derden om contact op te nemen of om overige 
werkzaamheden uit te voeren in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst. 

Bij het niet verstrekken van alle benodigde persoonsgegevens, kan het zijn 
dat wij niet in staat zijn om de dienstverlening (volledig) uit te voeren. 

Voor welke doeleinden en met welke grondslagen verwerkt 
Nestinox persoonsgegevens 

Nestinox verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 

 Om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw contactverzoek 
of vraag; 

 Om een overeenkomst van opdracht met u aan te gaan, die 
overeenkomst na te komen en onze juridische dienstverlening uit te 
voeren; 

 Om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 
 Om marketingactiviteiten uit te voeren, waaronder het versturen van 

nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze lezingen en andere 
bijeenkomsten; 

 Om met de statistieken betreffende het gebruik van onze website de 
werking van onze website te monitoren en mogelijk verbeteren; 

 Om een sollicitatie te kunnen behandelen. 

Deze verwerkingen van persoonsgegevens worden op basis van een of 
meerdere van de volgende grondslagen uitgevoerd: 

 De uitvoering van een overeenkomst; 
 De uitvoering van een wettelijke verplichting; 
 De behartiging van ons gerechtvaardigd belang; 
 Uw toestemming. 

Opslagbeperking 

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is 
voor de verwerking. Daarbij bewaart Nestinox uw persoonsgegevens niet 
langer dan nodig is voor de genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en 
regelgeving te voldoen. Nestinox voert hiervoor jaarlijks uiterlijk op 31 



 

 

 

december van het betreffende jaar een actie uit om opgeslagen gegevens te 
verwijderen. 

Uw dossier, waaronder uw persoonsgegevens, wordt na voltooiing van de 
opdracht nog zeven jaren bewaard met het oog op een mogelijke audit, 
inzage in de boekhouding en wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van 
deze termijn wordt het dossier zowel digitaal als fysiek in de jaarlijks uit te 
voeren actie verwijderd en vernietigd, tenzij u voor het eindigen van die 
termijn van 7 jaar schriftelijk kenbaar maakt heeft gemaakt het fysieke dossier 
te willen ontvangen. 

Indien er na een eerste contact geen verdere correspondentie heeft 
plaatsgevonden en Nestinox geen overeenkomst van opdracht met u 
aangaat, worden uw gegevens in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd, 
waardoor uw gegevens na afronding van het eerste contact niet langer dan 
twee jaar bewaard worden. 

De persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven 
om die persoonsgegevens te verwerken worden bewaard voor zolang 
Nestinox die gegevens gebruikt voor het uitvoeren van marketing activiteiten. 
Mocht Nestinox om welke reden dan ook daar vanaf zien, dan zullen uw 
persoonsgegevens voor dat doel tot maximaal één jaar na het versturen van 
een laatste marketingactiviteit worden bewaard en in de genoemde jaarlijks 
uit te voeren actie worden verwijderd. Nestinox merkt hierbij op dat het ten 
alle tijden mogelijk is om uw toestemming voor verwerking van 
persoonsgegevens weer in te trekken. Dat kan door de link in de betreffende 
mailing aan te klikken of contact op te nemen via info@nestinox. 

Persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatie aan Nestinox ter 
beschikking worden gesteld, worden na afwijzing jaarlijks in de jaarlijks uit te 
voeren actie verwijderd, waardoor uw gegevens na afronding van het eerste 
contact niet langer dan twee jaar bewaard worden. 

Met wie deelt Nestinox uw persoonsgegevens 

Voor de beschreven doeleinden kan Nestinox uw persoonsgegevens in ieder 
geval binnen het samenwerkingsverband delen. In bepaalde gevallen zal 
Nestinox binnen de genoemde doeleinden en grondslagen uw 
persoonsgegevens ook moeten delen met derden. Daarbij kunt u denken aan: 

 Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke 
verplichtingen te voldoen; 

 Externe leveranciers zoals ICT leveranciers, leveranciers van 
communicatiediensten of andere leveranciers aan wie wij bepaalde 
ondersteunende diensten uitbesteden waarbij de verwerking van uw 
persoonsgegevens noodzakelijk is. 

Nestinox streeft er natuurlijk naar uw persoonsgegevens alleen te delen met 
partijen die zelf ook aan de AVG voldoen. De eerste en tweede categorie 



 

 

 

genoemde derden zijn in dat geval echter zelf verantwoordelijk voor de 
naleving van de AVG en Nestinox is daarvoor niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk. Met betrekking tot de laatste categorie derden zal er sprake zijn 
van een zogenoemde verwerker van Nestinox. Ook die partijen zijn zelf 
verantwoordelijk om aan de AVG te voldoen, maar in die gevallen gaat 
Nestinox een zogenoemde verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG 
omschreven vereisten voldoet aan om zo een zelfde niveau van beveiliging 
en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. 

Indien het nodig zou zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden 
in een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Nestinox erop 
toezien dat die doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en 
regelgeving. 

Hoe beschermt Nestinox uw persoonsgegevens 

Nestinox heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 
onrechtmatige verwerking. Personen die namens Nestinox toegang hebben 
tot uw gegevens zijn op basis van de voor hen geldende gedrags- en 
beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Daarnaast heeft Nestinox 
algemeen in de branche geaccepteerde technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. U kunt daarbij 
denken aan: 

 beveiligde toegang tot de online omgeving waarin uw 
persoonsgegevens worden verwerkt; 

 actuele beveiligingssoftware en toegangscontrole op apparaten; 
 toegankelijkheid tot uw persoonsgegevens anders dan uw naam en 

contactgegevens beperkt tot voor de uitvoering van de dienstverlening 
noodzakelijke personen; 

 het gebruiken van beveiligde internetverbindingen, ook voor het 
versturen van communicatie; 

 het gebruiken van een zakelijke We Transfer account voor het 
versturen van gegevens. 

Welke rechten heeft u als betrokkene 

Met betrekking tot de persoonsgegevens die Nestinox van u verwerkt, hebt u 
het recht informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens te 
verkrijgen, maar ook om die persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te 
verwijderen, te beperken of over te laten dragen en tegen de verwerking van 
die persoonsgegevens bezwaar te maken en zogenoemde geautomatiseerde 
besluitvorming te weigeren. Zoals gezegd kunt u daarnaast uw toestemming 
voor de verwerking van uw persoonsgegeven in trekken. 

Een dergelijke verzoek kunt u indienen via info@bernhaege.nl of 0413-
352211 of 0412-760227. 



 

 

 

Overigens zullen wij daarbij uw identiteit moeten verifiëren. Nestinox zal zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Naast bovengenoemde rechten staat het indienen van een klacht bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk ook tot 
uw beschikking. Nestinox hoopt echter dat wij bij mogelijke vragen of 
problemen onderling tot een oplossing te kunnen komen. 

Welke cookies gebruikt Nestinox op de website 
www.nestinox.com 

Cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die 
worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, 
tablet of smartphone. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op 
uw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de browser op uw 
computer geplaatst. 

https://www.nestinox.com gebruikt de volgende soorten cookies: 

Functioneel – Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te 
maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde 
gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de 
website niet naar behoren werken. 

Tracking – ActiveCampaign Site Tracking is een functie die onze marketing 
en sales gerelateerde processen verbindt aan de activiteit op onze website. 
Hierdoor kunnen we het “zien” en erop “reageren” wanneer mensen op dat 
specifieke moment onze website en bepaalde categorieën en pagina’s 
bezoeken. 

Dankzij Site Tracking kunnen wij marketing en sales processen creëren die 
het targeten op gedrag, getriggerde berichten en verfijnde segmentatie 
verbeteren. 

Site Tracking geeft ons inzicht in wat individuen doen op onze website. 
Daarnaast permitteert het ons om automatisch persoonlijke ervaringen te 
creëren voor al onze gebruikers terwijl zij met onze website omgaan. 

Met Site Tracking kunnen we marketing en sales processen creëren die 
automatisch aangepast worden als bezoekers op onze website surfen. 

Door het combineren van data van Site Tracking met andere gedragsdata 
(zoals het openen van e-mail campagnes, clicks op links en ingezonden 
formulieren) kunnen we nauwkeurig identificeren welke informatie en 
producten/diensten het meest belangrijk en interessant zijn voor elke 
bezoeker. Zo kunnen we hen crosschannel targeten met berichten met 
content en aanbiedingen van welke we verwachten dat die hen zullen 



 

 

 

aanspreken. Dit zal helpen met het toenemen van relevantie van onze 
berichten. 

Hoe werkt Site Tracking? 
We plaatsen een klein stukje code op elke pagina van onze website zodat 
data van paginaweergaves naar ActiveCampaign gestuurd kan worden. Site 
Tracking plaatst een cookie die paginaweergaves bijhoudt. Deze cookie heeft 
een vervaltijd van 30 dagen. Om data van paginaweergaves te verbinden aan 
een gebruiker, moet deze gebruiker geïdentificeerd worden zodat de site de 
bezoeken kan linken aan een e-mailadres. 

Let op: Site Tracking verzamelt anonieme paginaweergave data van alle 
sitebezoekers, zelfs voordat een gebruiker is geïdentificeerd. Desondanks 
wordt alleen paginaweergave data die verzameld is na de identificatie van 
een gebruiker getoond in het profiel van die gebruiker. 

Meer informatie over Site Tracking vindt u hier. Meer informatie over het 
privacybeleid van ActiveCampaign vindt u hier. 

Analytisch – Op de website wordt gebruik gemaakt van gebruik van 
Analytische cookies van Google Analytics, een analyseprogramma die wordt 
aangeboden door Google Inc. (‘Google’), gevestigd te 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics 
maakt gebruik van cookies om ons bedrijf te ondersteunen om het gebruik 
van de website door bezoekers te analyseren. De door de cookie 
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en 
rapporten over de website-activiteit op te stellen. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens 
Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere 
gegevens waarover Google beschikt. De IP tracking is door ons in Google 
Analytics geanonimiseerd. Wij plaatsen deze cookies alleen met uw 
toestemming. Als u niet hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke 
cookies, dan worden deze niet geplaatst. De informatie wordt overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het 
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden. 

Advertentie – Deze website gebruikt Google AdWords om relevante 
advertenties te tonen bij zoekopdrachten in Google en partners en gebruikt 
cookies om de effectiviteit hiervan te meten. De cookies van Google AdWords 
worden voor een periode van 30 dagen opgeslagen. Wanneer bezoekers een 
bezoek brengen aan Google-services en websites die partner zijn van het 
Google Display Netwerk, slaat Google met behulp van een cookies een 

https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/221542267-An-overview-of-Site-Tracking
https://www.activecampaign.com/privacy-policy/
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/


 

 

 

nummer op in uw browser om die bezoeken te onthouden. Dit nummer is 
uniek en identificeert een webbrowser op een specifieke computer, niet een 
persoon. 

Via cookies van Google AdWords (Google Display Network) en Facebook 
(Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en 
Facebook Pixel) stellen wij advertenties beschikbaar met uw toestemming. 
Deze cookies zorgen ervoor dat er voor u relevantere advertenties worden 
weergegeven. 

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Meer 
informatie over de cookies van Facebook vindt u hier. 

Conversietracking Google Adwords 
Doel hiervan is om te bepalen of een bezoeker die op een advertentie klikt 
uiteindelijk overgaat tot het invullen van een webformulier. Om dit te kunnen 
doen wordt er een cookie geplaatst. Hiermee identificeren wij feitelijk de 
gebruiker en gebruiken wij zijn of haar gegevens om het bovenstaande te 
kunnen meten. 

Remarketing 
Wij verzamelen data op onze website waarmee wij advertenties kunnen tonen 
aan bezoekers die specifieke pagina’s bezocht hebben. Dit doen wij om 
gerichter en persoonlijker advertenties te kunnen tonen. 

 Wij kunnen u via derden, waaronder Google, advertenties tonen op 
sites van derden op internet. 

 Wij gebruiken daarvoor cookies van Google om advertenties weer te 
geven op basis van eerdere bezoeken van u aan onze website. 

Deze cookies maken het mogelijk dat: 

 de websites uw bezoeken registreren om hiermee een inschatting te 
maken van uw interesses 

 er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo 
te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt 

 er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de 
advertentie klikken 

 er gerichte advertenties getoond kunnen worden 
 er kan worden nagegaan of u op een advertentie hebt geklikt 
 er informatie over uw surfgedrag wordt doorgegeven aan andere 

websites 
 er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om 

advertenties aan u te kunnen tonen 
 er op basis van uw social media gebruik interessantere advertenties 

worden getoond. 

De remarketing cookie vervalt na 30 dagen. 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
https://www.facebook.com/policies/cookies/


 

 

 

Linkedin Marketing Solutions & Linkedin Ads 
Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt 
gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het 
geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het 
geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal 
combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante 
advertentie te tonen aan de klant op linkedin 

Bewaartermijn: Deze cookie van Linkedin en wordt na maximaal twee jaar 
verwijderd. 

Delen: Linkedin verkoopt geen privégegevens aan derden. 

Links – Op onze website treft u links aan naar externe websites. Door op een 
link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat 
deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij 
hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Social Media – Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te 
kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als 
Facebook. LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram, Twitter, etc. Deze 
buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media 
platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies 
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring 
van Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram, Twitter, etc. (welke 
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens 
doen die zij via deze cookies verwerken.” 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De 
informatie wordt overgebracht naar en door Facebook. LinkedIn, YouTube, 
Google+, Instagram, Twitter, etc. opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy 
Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van 
uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen 
kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat 
om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie 
van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de 
instellingen van uw browser. 
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat 
uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. 
Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien 
iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser 
voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=nl&visit_id=1-636627862105461133-3971003539&rd=1%20target=
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://help.instagram.com/155833707900388
https://twitter.com/en/privacy


 

 

 

Via de website Your Online Choices kunt u meer informatie vinden over hoe u 
cookies kunt uitschakelen. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van 
cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie 
van uw browser. 

Meer weten over Cookies? 
Op de volgende websites kunt u meer informatie over Cookies vinden: 

 Wikipedia: Wat zijn cookies? 
 Consumentenbond: Cookies uitschakelen en verwijderen 
 Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising 

Hoe neemt u contact op met Nestinox 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, van mening 
zijn dat er sprake zou zijn van misbruik of u een verzoek op grond van een 
van uw rechten wilt indienen, dan kun u daarover natuurlijk contact met ons 
opnemen. 

Mogelijke wijzigingen of aanvullingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan 
te vullen door middel van het aanpassen van de informatie op deze pagina. 
Indien er daarbij sprake zou zijn van wezenlijke wijzigingen dan zullen we dat 
actief via onze website en mogelijk andere kanalen kenbaar maken. 

 | Sitemap 

http://www.youronlinechoices.com/be-nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.bernhaege.nl/sitemap

