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Privacyverklaring Stoopen & Meeûs 

Stoopen & Meeûs NV, met maatschappelijke zetel te 2600 Hoboken, Van Praetstraat 22,  neemt de bescherming van 
uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om de privacy van haar klanten en contacten te beschermen.  

Stoopen & Meeûs verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de klant en derden  te verwerken overeenkomstig 
de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) genieten de 
persoonsgegevens van natuurlijke personen een bijzondere bescherming. Onder persoonsgegevens versta an 
we gegevens die toelaten om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.  

Hieronder informeren wij u over hoe Stoopen & Meeûs persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart en 
wat uw rechten zijn.  

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorhouden deze privacyverklaring te wijzigen. Voor de meest recente 
versie van deze privacyverklaring kan u steeds terecht op onze website www.stoopen-meeus.com 

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens? 

Stoopen & Meeûs verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Stoopen & Meeûs verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van haar opdracht of 
diensten. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij? 

▪ Voor- en achternaam 
▪ Geslacht 
▪ Adresgegevens 
▪ Telefoonnummer 
▪ E-mailadres 
▪ Bankrekeningnummer 
▪ … 

Waarom verwerken wij persoonlijke gegevens? 

Stoopen & Meeûs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

▪ Afhandelen van betalingen 
▪ Verzenden van mailings, nieuwsbrieven en/of reclamefolders 
▪ Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren 
▪ Informerennformeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
▪ Aanmaken van een professioneel account op de website 
▪ Afleveren van goederen en diensten 
▪ … 
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Stoopen & Meeûs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig 
hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens? 

Alle gegevens worden confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. 

Gegevens worden enkel gebruikt en gedeeld met derden in functie van de door u gevraagde dienst. 

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens? 

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct en vlot af te 
handelen, of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.  

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier? 

Stoopen & Meeûs nv 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 met onze 
klantenservice of via info@stoopen-meeus.com 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens? 

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Stoopen & Meeûs opvragen en eventueel 
onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. 

U kan daarvoor contact opnemen via info@stoopen-meeus.com 

U hebt het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden. Neem daarvoor contact 
met info@stoopen-meeus.com 

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een 
toezichthoudende autoriteit. 

CONTACTGEGEVENS 

www.stoopen-meeus.com  
Van Praetstraat 22 2660 Hoboken Belgium  
+3238250055 
info@stoopen-meeus.com 
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