
PRIVACYVERKLARING 

Uniek Interieurs verwerkt alleen de persoonsgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en voor 
het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vind je een overzicht van de gegevens die 
worden verzameld, met welk doel, met wie het wordt gedeeld, de bewaartermijn, de beveiliging, cookies 
en het recht op inzage, wijzingen en wissen van de persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens 
vallen onder de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uniek 
Interieurs behoudt zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. 

Contactgegevens 
Uniek Interieurs 
Noorderbocht 57 te Ens 
KVK 84993596 
info@uniek-interieurs.nl 
www.uniek-interieurs.nl 

Welke gegevens worden verzameld? 
Wanneer je mailt naar info@uniek-interieurs.nl, het contactformulier gebruikt of een overeenkomst 
aangaat met Uniek Interieurs, zal er om de volgende gegevens worden gevraagd: 

Voor- en achternaam 
E-mailadres 
Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer indien opgegeven 
Locatie gegevens via Google Analytics 
Gegevens over uw activiteiten op de website 

Met welk doel worden deze gegevens verzameld en gebruikt? 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor: 

• Als je het contact formulier gebruikt, wil je in contact komen met mij omdat je een interieuradvies 
wilt aanvragen of een vraag hebt. Hiervoor heeft Uniek Interieurs het       e-mail adres nodig om je 
te kunnen beantwoorden. 

• Wanneer we een samenwerking aangaan, u een dienst afneemt van Uniek Interieurs, zal er 
worden gevraagd om je voor-en achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Deze 
gegevens heeft Uniek Interieurs nodig om bij u thuis de intake’s en eindpresentatie van een 
interieuradvies te bespreken, ook hebben wij deze gegevens nodig om de factuur op te kunnen 
maken. Deze gegevens vallen onder de wettelijke verplichting volgens de Belastingdienst. 



• Een telefoonnummer zal worden gevraagd door Uniek Interieurs indien er reistijd bij de dienst 
verstreken worden, zo kan Uniek Interieurs u bereiken indien er vertraging is en/of verplaatsing 
van de afspraak. 

• Uniek Interieurs analysteert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en 
het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeur.


