Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Inter Art Keukens en Meer. Aansluitend ook de
privacy policy (ook wel AVG genoemd).

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten door Inter Art Keukens en meer, gevestigd te Emmen en hierna te noemen Inter Art,
aangegaan.
1.2
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene
voorwaarden van Inter Art. Bijzondere van de voorwaarden van Inter Art afwijkende bepalingen zijn
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2.
Mondelinge aanbiedingen door Inter Art of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze
door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.3
Gegevens in drukwerken verstrekt door Inter Art zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder
voorafgaand bericht. Zij binden Inter Art niet.
Artikel 3: Afspraken
3.1
Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Inter Art
binden de laatste niet, voor zover ze door Inter Art niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 4: Overeenkomst
4.1
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden
wordt eerst bindend door Inter Art door zijn schriftelijke bevestiging.
4.2
Elke met Inter Art aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Inter Art zonodig informatie betreffende hem opvraagt, bij een door
Inter Art te bepalen Bureau.
4.3
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz. alsmede in
catalogi, afbeeldingen e.d. door Inter Art bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en
worden in goede trouw gegeven.
4.4
Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bestellingen en
opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
4.5
Bij het meten van de oppervlakte worden de grootste lengte en breedtematen aangehouden;
op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.
Artikel 5: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
5.1
Inter Art aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van
contractpartijen en/of derden, als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5.2
Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Inter Art onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de
algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
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5.3
Algemene voorwaarden worden slechts door Inter Art aanvaard onder bovengenoemde
condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties. Latere transacties zullen
niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 6: Intellectuele eigendommen
6.1
Op alle door Inter Art verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz.
behoudt Inter Art zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en
kopiëren zijn slechts toegestaan met Inter Art zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.2
De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven
Inter Art onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd
worden.
6.3
Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde
boete verschuldigd van € 5.000,00. Onverminderd Inter Art zijn recht om aanspraak te maken op de
volledige schadevergoeding.
Artikel 7: Leveringstermijnen
7.1
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Inter Art schriftelijk in gebreke
stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Inter Art
zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7.2
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen.
Artikel 8: Gedeeltelijke levering
8.1
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van
een samengestelde order, kan worden gefactureerd, in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben
overeenkomstig het bepaalde artikel “Betalingen”.
Artikel 9: Prijzen
9.1
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
gelden prijzen.
9.2
Indien na overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of
importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als
buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te
voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9.3
Indien prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie hebben
beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
Artikel 10: Aanbetaling
10.1
Inter Art is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal
25% te vragen. Indien door wanprestatie van Inter Art de overeenkomst ontbonden wordt, heeft de
opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals
ver in deze voorwaarden geregeld, waarvan i.i.g. de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde
bedrag deel uit maakt.
Artikel 11: Annuleren
11.1
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij
verplicht de door Inter Art reeds aangeschafte materialen, grondstoffen en goederen, al dan niet be- of
verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal
eveneens aan Inter Art als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de
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overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Inter Art te vrijwaren tegen vorderingen van
derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van goederen.
11.2
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Inter Art zich alle
rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 12: Vervoer
12.1
De verzending geschiedt op de wijze zoals door Inter Art aangegeven. Wenst de
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending dan zijn de
extra kosten hieraan verbonden, voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1
Inter Art is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die
door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
13.2
Inter Art is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk
en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van
Inter Art of van hen, opgedragen werkzaamheden.
13.3
Inter Art zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13.4
Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht
benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid van alle
risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties,
onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks
onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is nalatigheden
aan de zijde van Inter Art.
Artikel 14: Garantie
14.1
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of
groothandelsgarantie gelden slechts de door leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 15: Materialen
15.1
Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit
geleverd en verwerkt.
15.2
Goederen die Inter Art tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst
aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15.3
Ondergeschikt veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Inter Art
door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 16: Reclame
16.1
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen te
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Inter Art terstond schriftelijk op de hoogte te
brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de (op)levering Inter Art wijst op gebreken,
die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
waarin het gekochte is (op)geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
16.2
Inter Art dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld ondertekend worden door beide
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partijen.
16.3
Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke
deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het
ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
16.4
Indien de reclame naar het oordeel van Inter Art c.q. de onafhankelijke deskundige juist is
zal Inter Art hetzij een billijke schadevergoeding betalen, tot ten hoogste van de factuurwaarde van de
geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de
originele toestand. Inter Art is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe dan ook genaamd
verplicht.
Artikel 17: Meer- en minderwerk
17.1
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
17.2
Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of
schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
17.3
Door Inter Art te maken kosten, welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan
de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
17.4
De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 B.W. bepaald wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 18: Uitbesteding werk aan derden
18.1
Opdrachtgever machtig Inter Art om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op
een door Inter Art gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 19: Wijziging van opdracht
19.1
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave
kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
19.2
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen, in
de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Inter Art ter kennis
worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
19.3
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Inter Art buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 20: Overmacht
20.1
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog- of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de
materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Inter Art of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Inter Art, ex- of in
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,
brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van het vervoer van derden, het
opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke
omstandigheden meebrengen, leveren voor Inter Art overmacht op, die haar ontheffen van haar
verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden.
20.2
Inter Art is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling
om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te
schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te
bestaan.
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Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud
21.1
Zolang Inter Art geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen m.b.t.
uitvoering van werk of de koop/verkoop heft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van
Inter Art.
21.2
Inter Art heet het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt
gelegd.
21.3
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 22: Wanprestatie en ontbinding
22.1
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds
ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22.2
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Inter Art ingeval van wanprestatie
het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
22.3
De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Inter Art eveneens, indien de opdrachtgever
in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien
surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn
genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door derde(n) is of wordt overgenomen, of indien hij
het voornemen heeft in Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen,
die Inter Art op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 23: Betaling
23.1
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
23.2
Inter Art is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde
termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23.3
Inter Art is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en de rente om van de opdrachtgever alle
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer en incassobureau.
23.4
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de rente,
met een maximum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten
voor juridisch advies en juridische bijstand. Uit het enkele feit dat Inter Art zich heeft verzekerd van hulp
van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 24: Geschillen
24.1
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zullen voor de Burgerlijke rechter van de
vestigingsplaats van Inter Art, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de
Burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

5

Privacy Policy
Inter Art Keukens en meer (hierna te noemen: Inter Art) hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Inter Art houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of u hiervoor toestemming heeft gegeven;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Inter Art zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom deze Privacy
policy regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Inter Art verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
(Direct) marketing doeleinden (bij klanten).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant, inkoop van
producten bij leveranciers);
Bij marketing doeleinden: toestemming van de klant; Of
Bij marketing doeleinden: Inter Art heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang
om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van onze klanten een
gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen, waarvoor de aankoopgegevens van de klant
worden gebruikt.
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inter Art de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht;
Adresgegevens.
Bankgegevens

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:
-

Aankoopgegevens;
Surfgedrag;
Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is
gegevens voor verwerking voor marketing doeleinden;

Uw persoonsgegevens worden door Inter Art opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog
(garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten
van de overeenkomst.
Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Inter Art verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor de verwerking is:
-

Toestemming van de klant;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inter Art de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Inter Art opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.
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Verwerking van persoonsgegevens van Klantkaarthouders
Persoonsgegevens van eventuele klantkaarthouders worden door Inter Art verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
-

Het bijhouden van aankopen van de klant, t.b.v. het verlenen van de bijbehorende
voordelen;
Direct Marketing: het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen aan de klant.

Grondslag voor deze verwerking is:
-

Voor het eerste doel is het noodzakelijk om de overeenkomst tussen ons en de klant
aangaande het loyaliteitsprogramma uit te voeren;
Voor het tweede doel heeft de klant toestemming gegeven; OF
Voor het tweede doel heeft Inter Art een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om
voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van onze klanten een
gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen, waarvoor de aankoopgegevens van de klant
worden gebruikt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inter Art de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres
Aankoopgegevens;

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
-

Voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (pre contractuele fase) c.q.
toestemming van de sollicitant.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
Geslacht;
Pasfoto;
Adresgegevens;
Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
E-mailadres;
Geboortedatum;
Opleidingen;
Relevante werkervaring;
Referenties.
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Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van
de sollicitant tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele
toekomstige functies). Bij indiensttreding worden de daarvoor noodzakelijke gegevens
gebruikt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Cameratoezicht
Het kan zijn dat in onze winkel sprake is van cameratoezicht. Persoonsgegevens van camera’s
worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-

Garanderen van de veiligheid van onze klanten en personeel, het bewaken van de producten
in onze winkels en de beveiliging van onze gebouwen.

Grondslag voor deze verwerking is:
-

Toestemming; (indien gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht is dit zichtbaar
medegedeeld bij de entree van de winkels. D.m.v. het binnengaan van onze winkels geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze wijze); en
Ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor adequate beveiliging voor onze klanten, onze
medewerkers en onze producten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens registreren:
-

Videobeelden waarop aanwezigen in onze winkels (herkenbaar) in beeld zijn.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de
periode:
-

Beelden van het cameratoezicht worden maximaal 4 weken bewaard, dan wel na
afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd. In geval van
bewijsmateriaal van strafbare feiten wordt de bewaartermijn verlengd

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het verzorgen van de internetomgeving voor de website en webshop;
Het verzorgen van de klantadministratie
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Het toezenden van (bestelde) producten.

Ook worden gegevens gedeeld met andere ondernemingen binnen het concern van Inter Art,
waaronder ook begrepen inkooporganisatie De Keuken Designers (KvK 32129515 ) voor
(ondersteuning bij) het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor marketingdoeleinden.
Wij geven daarnaast geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
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uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Inter Art bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens Inter Art van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Cookies
Wij verwijzen naar ons cookie-policy.
Om het gebruik van onze website en webshop(s) in kaart te brengen en te analyseren, maken wij
gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt
bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit
van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt
verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde
informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
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(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Inter Art Keukens en meer
Oosterbracht 22
7821CJ Emmen
info@inter-art.nl
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