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Habeka Services BV is een jong en dynamisch bedrijf dat zich graag stort op uitdagende technische projecten 

in de industriële automatisering en maritieme sectoren. Habeka doet zaken met bedrijven, maar het kan goed 

zijn dat de gegevens van een bedrijf naar een persoon te herleiden zijn en dat wij dus ook persoonlijke 

gegevens verwerken.  

Ons doel is om uw vertrouwen niet alleen bij het zakendoen te behouden, maar ook bij het eventueel 

verwerken van uw persoonlijke informatie en hier transparant over te zijn. Deze Privacyverklaring beschrijft 

hoe wij informatie die u verstrekt, kunnen verzamelen, gebruiken en delen.  

Verzamelde persoonsgegevens  

Klant 

Als klant heeft u te maken met het ontvangen van een offerte. Als u ons een offerte aanvraagt, hebben wij 

gegevens van u nodig. Wij willen graag weten met wie wij spreken en waar ons product of dienst afgeleverd 

wordt. Welke gegevens worden verwerkt:  

⎯ Naam, adres, emailadres en telefoonnummer   

Leveranciers, dienstverleners en aannemers 

Om onze producten en/of diensten aan onze klanten te kunnen leveren, nemen wij onderdelen van onze 

leveranciers af, gebruiken wij soms aannemerswerk voor hulp, en altijd de dienst van onze boekhouder en 

accountant. Van hen krijgen wij een factuur met de volgende gegevens: 

⎯ Naam, adres, e-mailadres, IBAN, KvK en BTW nummer  

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Accountantskantoor. Wij verstrekken uw gegevens aan onze boekhouder en accountant. 

Bewaartermijn 

Bij dienstverlening en/of samenwerking met aannemers staan uw gegevens in onze boekhouding. Dit omdat 

wij als bedrijf een boekhoud- en administratieplicht hebben. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen 

voldoen, bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 jaar vanaf de beëindigingsdatum van de opdracht. De 

gegevens van klanten die wij niet verplicht zijn te bewaren, verwijderen wij na één jaar. Dit omdat wij in 

deze tussentijd nog contact met ze moeten opnemen voor bijvoorbeeld uitleg, onderhoud of andere zaken.  

Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites geplaatst worden op uw computer. Ze bewaren 

bepaalde gegevens zoals uw klikgedrag of instellingen, om bij later gebruik van dezelfde of een andere 

website weer uitgelezen te worden. Op onze website kunnen we helaas niet aan cookies ontkomen, maar 

wij informeren u graag over ons cookiegebruik.  

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij ‘functionele cookies’, maar derde partijen 

kunnen ook cookies op onze website plaatsen. Dit zijn marketing cookies - voor de advertenties die u 

krijgt tijdens uw internet bezoek. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo 

in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u cookies moet wissen of blokkeren kunt 

u in het document ‘Cookies verwijderen of blokkeren doe je zo’ op onze website vinden.  

Uw rechten 

U heeft bepaalde rechten die te maken hebben met het verwerken van uw gegevens. Welke rechten heeft u?  

− U kunt ons vragen welke gegevens wij van u hebben, en deze gegevens inzien.  
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− U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen uw verzoek tot verwijdering weigeren 

als uw gegevens nodig zijn voor een wettelijke verplichting (zoals gegevens voor de belastingdienst, 

die voor minimaal 7 jaar bewaard moeten worden). 

− U kunt aan ons doorgeven als wij niet de juiste gegevens van u hebben. Wij zijn verplicht om uw 

gegevens aan te passen zodat deze juist worden bewaard.  

− Als u denkt dat wij te veel gegevens van u vragen, kunt u dit altijd met ons bespreken zodat wij 

kunnen overleggen of deze gegevens nodig zijn voor de bestemde doeleinden.  

− U kunt uw gegevens bij ons opvragen. 

− Gegeven toestemmingen kunt u intrekken. Habeka Services maakt echter geen gebruik van 

toestemmingen.  

− U kunt een klacht indienen bij Habeka Services BV wanneer u niet tevreden bent over onze 

verwerkingen van gegevens. Bent u niet tevreden over de uitslag van uw klacht, dan kunt u een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten? U kunt zowel schriftelijk als via de e-mail (info@habeka.nl) een 

verzoek doen over uw rechten. Dan hebben wij vier weken de tijd, vanaf ontvangst van uw verzoek, om uw 

vraag te behandelen.   

Voor de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u of via mail 

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via het telefonisch spreekuur van de Autoriteit Persoonsgegevens 

(088 - 1805 250, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) informatie opvragen. 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Habeka Services BV maakt geen gebruik van systemen welke op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen  

Habeka Services BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan.  

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring, 

dan horen wij dit graag. 

 

Vriendelijke groeten, Habeka Services BV. 

mailto:info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Cookies verwijderen of blokkeren doe je zo 

Graag informeren wij jou hoe je cookies kunt verwijderen of blokkeren. Deze instructies zijn voor de 4 

populairste browsers: Chrome, Firefox, Edge (Windows 10) en Safari (MacOS). Hiervoor is de website 

van de Consumentenbond geraadpleegd. Het gebruik van Internet Explorer wordt door de 

Consumentenbond afgeraden.   

Cookies verwijderen op de pc 

Klik op de browser die jij gebruikt om te zien hoe je cookies verwijdert. Je kunt cookies ook automatisch 

laten wissen wanneer je de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard en kun je niet 

gevolgd worden. 

Eenmalig cookies verwijderen  

In Chrome 

1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > 'Geschiedenis' > 'Geschiedenis' 

2. Klik in de linkerbalk op 'Browsegegevens wissen' 

3. In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen 

vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je 

wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan. 

4. Druk op de knop 'Gegevens wissen'. 

In Firefox 

1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven > 'Opties' > 'Privacy & Beveiliging' 

2. Klik bij 'Cookies en websitegegevens' op 'Gegevens wissen' 

3. Klik op 'Wissen' 

In Edge 

1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' 

2. Klik onder 'Browsegegevens wissen' op de optie 'Kies wat u wilt wissen' 

3. Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) 

4. Druk op de 'Wissen'-knop 

In Safari 

1. Ga in de menubalk bovenin naar 'Safari' > 'Voorkeuren' 

2. Kies 'Privacy' > 'Beheer websitegegevens' > 'Verwijder alles' 

Automatisch cookies verwijderen  

In Chrome 

1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > 'Instellingen'. In het instellingenmenu links klik je helemaal 

onderin op de optie 'Geavanceerd' en de rest van de pagina met de privacy-opties komt in 

beeld 

2. Kies 'Privacy en beveiliging' > 'Site-instellingen' > 'Cookies' 

3. Kies voor de optie 'Lokale gegeven alleen bewaren totdat je je browser sluit' 

In Firefox 

1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven > 'Opties' > 'Privacy & Beveiliging' 
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2. Verander bij 'Geschiedenis' de optie 'Geschiedenis onthouden' in 'Aangepaste instellingen 

gebruiken voor geschiedenis' 

3. Vink 'Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit' aan. Onder 'Instellingen' vink je aan wat je wel 

en niet wilt wissen. 

In Edge 

1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' 

2. Klik onder 'Browsegegevens wissen' op de optie 'Kies wat u wilt wissen' en kies hierna in ieder 

geval de cookies 

3. Zet bij de optie 'Dit altijd wissen bij sluiten van browser' het schuifje op 'Aan' 

In Safari 

1. Ga in de menubalk bovenin naar 'Safari' > 'Voorkeuren' 

2. Kies 'Algemeen' > 'Verwijder onderdelen uit geschiedenis' > 'Na één dag' 

Cookies verwijderen op smartphone en tablet 

Ook in Safari, de browser voor je iPhone en iPad kun je alle opgeslagen cookies verwijderen. Gebruik 

je een Android-smartphone of tablet met de Chrome-browser? Dan kun je ook hierop eenvoudig alle 

cookies verwijderen. 

iOS 

In Safari (iPad en iPhone) 

1. Ga naar Instellingen > Safari > scroll naar beneden en kies voor 'Wis geschiedenis en 

websitedata' > 'Wis geschiedenis en data' 

2. Je bent nog niet klaar, er wordt nog meer data bewaard. Ga naar 'Instellingen' > 'Safari' > 

'Geavanceerd' > 'Websitedata' en druk op 'Verwijder alle websitedata'. 

Cookies verwijderen op Android 

In Google Chrome 

1. Open de browser en tik op de 3 puntjes, rechtsbovenin > kies 'Instellingen' 

2. Tik op 'Privacy' > 'Browsegegevens wissen' (helemaal onderaan) en vink in ieder geval aan: 

'Cookies, medialicenties en sitegegevens'. Kies bovenaan de periode van cookies die je wilt 

verwijderen. 

3. Tik op 'Gegevens wissen'. 

Cookies blokkeren met adblockers 

Een adblocker is gebruikt om advertenties in de webbrowser te blokkeren. De beste adblockers volgens 

de consumentenbond zijn: 

1. Pc/Mac: uBlock Origin, een add on voor Firefox op de pc/Mac (gratis) 

2. Android: Ghostery, (een add on voor Firefox op Android (gratis) 

3. iOS: Purify, voor iOS 9 (€2,29) 

Installatievoorbeeld voor de pc/Mac 

Zo installeer je uBlock Origin (voor Firefox, Chrome, Edge en Opera): 
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1. Een adblocker is een 'add-on' of 'extensie' voor je browser. In browser Firefox installeer je 

uitbreidingen via het hoofdmenu (drie streepjes) en kies hierna 'Add-ons' 

2. Zoek uBlock Origin op (niet te verwarren met het gewone uBlock) 

3. Druk op de groene knop met ‘Toevoegen aan’ om de extensie aan de browser toe te voegen 

en kies vervolgens ‘Toevoegen’ 

4. In de browser verschijnt een icoontje (schildlogo met een u en o), waarmee je kunt zien wat 

er wordt geblokkeerd. 

5. Klik op het schildje en dan op het icoontje met schuifjes ('Dashboard openen'), om naar de 

uitgebreide instellingen van uBlock Origin te gaan. 

Installatievoorbeeld voor Android tablets en smartphones 

Sinds eind 2017 heeft Firefox zelf een adblocker. Die kun je permanent inschakelen via het menu 

Instellingen (Settings). Omdat de Firefox-aanvulling Ublock Origin net even wat meer mogelijkheden 

heeft, preferen we deze boven de geïntegreerde advertentiestopper. 

Zo installeer je Ublock Origin in Firefox op je Android apparaat: 

1. Installeer de browser Firefox op je Android-toestel (als dat nog niet is gebeurd) 

2. Open in Firefox het hoofdmenu, tik op ‘Add-ons’ 

3. Kies ‘Door alle Firefox-add-ons bladeren’ 

4. Spoor Ublock Origin op via de categorieën of met de zoekfunctie en tik op de adblocker om de 

informatiepagina te openen 

5. Tik op ‘Toevoegen aan Firefox' en vervolgens op 'Toevoegen' 

6. Via het menu > Add-ons kun je details over de adblocker bekijken. Via 'opties' zie je onder 

meer welke filterlijsten gebruikt worden. 

7. In het Firefox menu is een knop toegevoegd met het aantal geblokkeerde cookies. Daar kun je 

zien wat op dat moment wordt geblokkeerd, en kun je de blokkade (tijdelijk) opheffen. 

Installatievoorbeeld voor iOS 

Zo installeer je Purify (voor Safari): 

1. Installeer Purify (van ontwikkelaar Chris Aljoudi) via de App Store. 

2. Open de app om de opties voor deze adblocker aan te passen. Zo kun je op het tabblad 

Blocking kiezen welke onderdelen geblokkeerd moeten worden. 

3. Om de adblocker actief te maken ga je naar Instellingen, Safari. Tik op ‘Materiaalblokkeringen’. 

Hier zie je de geïnstalleerde adblockers. 

4. Zet de schakelaar bij Purify 'aan' om de adblocker actief te maken. 

Websites uitzonderen van het 'adblocken' 

Wil je van een bepaalde website wel advertenties doorlaten? Dan kun je in de meeste adblockers de 

website aan een 'witte lijst' toevoegen. Voor de site wordt dan een uitzondering gemaakt. De stappen 

voor het 'whitelisten' verschillen per adblocker. Als je een adblocker gebruikt die deze functie niet 

heeft, kun je de adblocker ook (tijdelijk) helemaal uitschakelen. 

(Bronnen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq en https://www.consumentenbond.nl/internet-

privacy/cookies-verwijderen)  

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

