
 

Privacy verklaring 

 

Wat kunt u verwachten als u een (ontwerp) opdracht verleent aan cornelis romijn - Architectuur 

aangaande het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens? 

 

Aangaan van een overeenkomst / (ontwerp) opdracht met cornelis romijn – Architectuur 

cornelis romijn – Architectuur heeft voor het goed kunnen uitvoeren van een overeenkomst / 

(ontwerp) opdracht de volgende gegevens van u nodig: Naam, adres, e-mail en telefoonnummer. 

Indien het nodig is een (omgevings) vergunning voor uw bouwplan aan te vragen bij een gemeente 

of een andere overheidsinstelling heeft cornelis romijn – Architectuur ook uw Burger service 

nummer nodig. Dit moet namelijk bij een gemeente of andere overheidsinstelling op het 

aanvraagformulier opgegeven worden. 

 

Gebruik van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens als naam en adres zullen alleen vermeld worden op stukken als dit 

noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld op uw offerte, een factuur of een ander schrijven. En op 

bovengenoemde vergunningsaanvraag bij een gemeente en / of een andere overheidsinstelling. 

Persoonsgegevens als uw naam, e- mail en telefoonnnummer zullen nooit vermeld worden op 

bouwkundige documenten, tenzij hiervoor een dringende reden is en u hiervoor uw toestemming 

verleent aan cornelis romijn – Architectuur. Een project(naam) heeft altijd wel een adresaanduiding. 

Bijvoorbeeld: Verbouw woning Billitonstraat 87 te Dordrecht.   

 

Verstrekken persoonsgegevens aan derden 

Voor het goed kunnen uitvoeren van een overeenkomst / (ontwerp) opdracht is het veelal 

noodzakelijk enkele derden partijen in te schakelen, zoals bijvoorbeeld een constructeur en één of 

meerdere aannemers. Aan deze partijen zullen bouwkundige documenten worden verstrekt en 

tevens veelal uw naam, adres, e-mail en soms telefoonnummer. Indien u hier bezwaar tegen heeft 

dient u dit aan te geven en zal er in overleg een passende oplossing gezocht worden.  

Verder zal cornelis romijn – Architectuur uw persoonsgegevens nooit aan derden, die niet direct bij 

uw bouwproces betrokken zijn, verstrekken. 

 

cor-A 

cornelis romijn – Architectuur 
    Billitonstraat 87 
    3312 SC  Dordrecht 
    tel. : 078 6145322 
    fax : 078 6453306 
    gsm : 06 12373642 
    mail@cor-a.nl 
    www.cor-a.nl 



Bewaartermijn en opslag gegevens 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst / (ontwerp) opdracht worden uw gegevens op een 

beveiligde pc opgeslagen. Als de overeenkomst / (ontwerp) opdracht eindigt zullen uw gegevens off-

line bewaard blijven op een extern opslagmedium.  

Vijf jaar na het eindigen van de overeenkomst / (ontwerp) opdracht vervalt de aansprakelijkheid van 

cornelis romijn – Architectuur ten aanzien van de overeenkomst / (ontwerp) opdracht. U kunt een 

verzoek indienen bij cornelis romijn – Architectuur om na deze vijf jaar uw persoonsgegevens 

definitief te laten verwijderen. 

De bouwkundige documenten die vervaardigd zijn ten behoeve van de uitvoering van de 

overeenkomst / (ontwerp) opdracht zijn het intellectuele eigendom van cornelis romijn – Architectuur. 

U kunt geen aanspraak maken om deze documenten te laten verwijderen.  

 

Offerte aangevraagd maar geen verstrekking tot een overeenkomst / (ontwerp) opdracht met cornelis 

romijn – Architectuur 

Indien uw offerte aanvraag niet tot een opdracht en / of overeenkomst met cornelis romijn - 

Architectuur zal leiden, kunt u een verzoek indienen voor het definitief laten verwijderen van al uw 

(persoons) gegevens. Indien u dit niet doet zullen uw gegevens off-line bewaard blijven op een 

extern opslagmedium. 

 

Aldus opgesteld te Dordrecht, d.d. 16-05-2018 

door ir. C. Romijn  

Eigenaar / architect cornelis romijn – Architectuur 

 

 
  


