
Privacy statement 
 

Laadpaalpro B.V. 
 

Ten behoeve van onze dienstverlening verzamelt en verwerkt Laadpaalpro B.V. 
persoonsgegevens en/of privacy gevoelige gegevens. Laadpaalpro BV respecteert ieders 
privacy en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In 
deze privacy verklaring informeert Laadpaalpro B.V. u over verwerking van (uw) 
persoonsgegevens door Laadpaalpro B.V.  

Ondubbelzinnige toestemming verwerking persoonsgegevens 

Laadpaalpro B.V. verwerkt en bewaart persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening en verlening van de aangeboden diensten op het gebied van (slimme) 
laadoplossingen. Laadpaalpro B.V. verwerkt deze gegevens enkel indien de klant daar 
uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De verlening van uw ondubbelzinnige 
toestemming heeft betrekking op de verwerking en bewaring van uw ‘gewone’ 
persoonsgegevens als klant. Laadpaalpro B.V. verwerkt en bewaart geen gegevens van 
bijzondere en/of strafrechtelijke aard. 

Doel 
 
De gegevens van de klant worden verwerkt ten behoeve van het kunnen voorzien in het 
uitbrengen van offertes op maat, de opzet - en het gebruik van overeenkomsten van 
opdracht en de behandeling van de online ingediende informatie-, product- en 
installatieverzoeken om zorg te kunnen dragen voor een correcte/ deugdelijke 
uitvoering van de aangeboden diensten en service.  

Laadpaalpro B.V. heeft geen commercieel doeleinde voor de verwerking van uw 
gegevens.  

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van de 
contractuele afspraken tussen de klant en Laadpaalpro B.V. bij afname van onze 
diensten op het gebied van de verkoop van-, advisering over- en installatie van (slimme) 
laadoplossingen. Deze noodzakelijke gegevens worden verzamelt en verwerkt in een 
voor de klant inzichtelijk klantdossier. Aan de hand van de gegevens uit het klantdossier 
is Laadpaalpro B.V. vervolgens in staat offertes op maat uit te brengen, overeenkomsten 
van opdrachten te sluiten, installaties en/of leveringen in te plannen op locatie bij de 
klant en zorg te dragen voor de juiste uitvoering van onze diensten nauwkeurig 
afgestemd op de specifieke situatie van de klant.  

Webformulieren 
De website van Laadpaalpro B.V. geeft de gelegenheid om gebruik te maken van 
webformulieren voor aanvragen en/of verzoeken over diverse onderwerpen. U wordt 
verzocht uw naam, e-mailadres en telefoonnummer  in te vullen tezamen met een korte 



toelichting van uw vraag of verzoek. Deze informatie wordt door Laadpaalpro B.V. 
verzamelt en verwerkt om aan uw verzoek en/of aanvraag te kunnen voldoen en om 
hierover met u in contact te kunnen komen. 

Laadpaalpro B.V. bewaard de gegevens van het webformulier voor zolang als nodig is 
om tot afwikkeling van de overeengekomen opdracht, de uitvoering van offertes en/of 
uitvoering van de installaties van onze laadoplossingen.  

Als het contactformulier niet leidt tot het uitbrengen van een offerte of de 
totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, verwijdert Laadpaalpro B.V. de 
verstrekte persoonsgegevens binnen 3 maanden startende vanaf de datum laatstelijk 
contact met de klant. 

Rechtvaardiging 
 
Laadpaalpro B.V. baseert het doel ter verwerking van persoonsgegevens op de erkende 
grondslagen benoemd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna verder te 
noemen AVG) specifiek artikel 6 AVG waaronder, maar niet uitsluitend de grondslagen 
zoals benoemd in artikel 6 lid 1 sub a jo. artikel 6 lid 1 sub b AVG. 

Artikel 6 lid 1 sub a AVG  
Om de diensten van Laadpaalpro B.V. af te kunnen nemen dient de klant ondubbelzinnig 
toestemming te verlenen voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op basis 
van de doeleinden als beschreven in de bepaling ‘Doel’ van deze privacy verklaring.   

De webformulieren op website van Laadpaalpro B.V voorzien in een klik button ter 
verlening van toestemming voor de verwerking van de ingevulde gegevens op het 
betreffende webformulier. Door een klik op de button / deze aan te vinken verleent de 
klant zijn of haar ondubbelzinnige toestemming voor verwerking van persoonsgegevens 
bij indiening/verzending van het formulier bij/aan Laadpaalpro B.V.  

Voorts verleent de klant ondubbelzinnig toestemming voor verwerking van zijn of haar 
persoonsgegevens door over te gaan tot ondertekening van een overeenkomst van 
opdracht met Laadpaalpro B.V. en/of verlening van definitief akkoord op de 
(uitgebrachte) offerte van Laadpaalpro B.V. 

Artikel 6 lid 1 sub b AVG   
Om de aangeboden diensten uit te kunnen voeren conform de afspraken en 
voorwaarden die Laadpaalpro B.V. hanteert in de overeenkomst van opdracht en/of de 
offerte, dienen de gegevens van de klant verwerkt te worden. Zonder verwerking van de 
persoonsgegevens is Laadpaalpro B.V. niet in staat uitvoering te geven aan de aan de 
klant de te leveren diensten op het gebied van (slimme) laadoplossingen. Voorts is 
Laadpaalpro B.V. zonder de verwerking van deze gegeven niet in staat (praktische) 
afspraken te sluiten over afname, levering en installatie van de te leveren 
diensten/werkzaamheden op basis van de overeenkomst van opdracht en/of offerte.  



Met de verwerking van de benodigde persoonsgegevens streeft Laadpaalpro B.V naar 
het bereiken van de doelstellingen zoals opgenomen onder bepaling ‘Doel’ van deze 
privacy verklaring, benodigd om uitvoering te kunnen geven aan onze interne- en 
externe bedrijfsprocessen. Laadpaalpro B.V. zal nimmer meer gegevens opvragen, 
verzamelen, verwerken en/of bewaren dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van 
deze doelstellingen. 

Verwerking persoonsgegevens 
 
De persoonsgegevens worden verwerkt in een ERP systeem /software programma 
genaamd Teamleader, waarin -onder andere – het klantdossier kan worden aangemaakt 
en worden onderhouden door Laadpaalpro B.V. 
In het klantdossier worden onder meer de overeenkomst(en), offerte(s), 
agendaplanning en afspraken omtrent het contactonderhoud met de klant verzamelt en 
bewaart. Het ERP systeem/software systeem  is uitsluitend bestemd voor intern gebruik 
behoudens de situaties waarin de derden partijen zoals opgesomd in de  bepaling 
‘Derden partijen’ worden ingezet. Het ERP systeem/software programma is  slechts ten 
volle toegankelijk voor de leden van de directie. De data uit het ERP systeem/software 
programma wordt na verwerking van de gegevens automatisch opgeslagen in de 
beveiligde Cloud omgeving van Teamleader. 

Derden partijen 

Laadpaalpro B.V. kan gebruik maken van een kleine selectie derden partijen bij verlening 
van de diensten aan u als klant. Eventuele verwerking van uw gegevens door deze 
derden partijen vindt slechts plaats ter uitvoering van de opdracht/diensten van 
Laadpaalpro B.V. en dient gebaseerd te zijn op de doelstellingen voor noodzakelijke 
verwerking van uw gegevens. Naar de wetenschap van Laadpaalpro B.V.* hanteren onze 
derde partijen bij verwerking van uw gegevens geen commercieel oogmerk dan wel 
commercieel ingestoken doelstelling. Laadpaalpro B.V adviseert u om volledigheidshalve 
de privacy verklaringen van de onderstaand benoemde derden partijen in te zien om 
inzicht in de verwerking van uw gegevens te verkrijgen. 
 
Afgestemd op de specifieke situatie van de klant kan Laadpaalpro B.V gebruik maken 
van de volgende derden partijen bij verlening van onze diensten: 
 
Distributeurs** 
Elektramat 
Libra Charging 
Rexel 
Technische Unie 

Laadpaalpro B.V deelt uw persoonsgegevens niet met andere derden partijen dan zoals 
bovengenoemd behoudens de gevallen waartoe Laadpaalpro B.V. verplicht is op grond 
van de toepasselijke wet- en regelgeving. Laadpaalpro B.V. deelt uw gegevens met de 
benoemde derden partijen slechts in het geval Laadpaalpro B.V. zich hiertoe 
genoodzaakt ziet ter uitvoering van een goede dienstverlening aan u als onze klant. U 



kan hierbij denken aan het rechtstreeks door de distributeur afleveren/bezorgen van 
benodigde onderdelen van uw laadoplossing op uw adres.  

Indien u bezwaar indient dan wel reeds heeft ingediend tegen de noodzakelijke afgifte 
van uw gegevens aan de benoemde derden partijen in het kader van de verwerkingen 
van uw gegevens, dan zal Laadpaalpro B.V. niet eerder overgaan tot inzet van deze 
partijen dan pas eerst na ontvangst van uw schriftelijk (ondubbelzinnige) toestemming. 
Indien u geen toestemming verleent kan dit gevolgen*** hebben voor de uitvoering van 
de opdracht/ nakoming van de contractueel vastgelegd afspraken. Eventuele nadelige 
gevolgen en/of hieruit ontstane schades komen in dat geval voor eigen rekening en 
risico.  

* Laadpaalpro B.V aanvaard geen aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de verwerking van 
uw gegevens aan het adres van derden partijen en is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk 
voor schade ontstaan door misbruik, onzorgvuldig gebruik en/of data-lek(ken) bij de benoemde 
derden partijen. 

** Indien Laadpaalpro B.V. gebruikt maakt van distributeurs kunnen gegeven worden gedeeld 
enkel ten behoeve van het afleveren van producten aan het adres van de klant welke – indien 
afgenomen- zullen worden geïnstalleerd door de eigen installateurs van Laadpaalpro B.V. Slechts 
in het kader van de aflevering van het product vanuit de distributeur aan de klant zal Laadpaalpro 
B.V. de voor aflevering noodzakelijke gegevens delen als deze partij niet beschikt over de 
relevante klant informatie. Mocht u hier bezwaren tegen hebben dan verzoekt Laadpaalpro B.V. 
u deze kenbaar te maken door uw bewaren gemotiveerd in te dienen bij Laadpaalpro B.V via e-
mailadres info@laadpaalpro.nl en t.a.v. de heer C.W. Berkel. Laadpaalpro B.V komt uiterlijk 
binnen 6 weken inhoudelijk terug op uw ingediend bezwaar te rekenen vanaf datum ontvangst 
bezwaar door Laadpaalpro B.V 

*** Laadpaalpro B.V. wijst elke vorm van aansprakelijk van de hand met betrekking tot 
schadeposten van welke aard en/of soort dan ook als gevolg van het niet verlenen van de 
benodigde toestemming en de hieruit voortvloeiende stagnatie in de uitvoering van de 
dienstverlening door Laadpaalpro B.V. Laadpaalpro B.V. zal in dat geval de klant aansprakelijk 
stellen voor de door Laadpaalpro B.V. geleden en/of toekomstig te lijden schades.  

Bewaartermijnen 

De persoonsgegevens worden door Laadpaalpro B.V. voor bepaalde duur bewaard. De 
lengte van de bewaartermijn betreft in het geval van: 
 
- Een overeenkomst van opdracht  
De duur van de looptijd van de overeenkomst behoudens de gevallen van tussentijdse 
(rechtmatige) opzegging en/of ontbinding of andersluidende gemaakte afspraken met 
de klant. 
Indien van toepassing : de duur van de looptijd van de afgegeven garantieperiode (24 
maanden na oplevering installatie laadoplossing/levering diensten behoudens mogelijke 
uitzonderingen opgenomen in de algemene voorwaarden van Laadpaalpro B.V.) 

- Een offerte: 
De duur van de aangegeven aanvaardingstermijn op de offerte; 

mailto:info@laadpaalpro.nl


De duur van de periode van afname van onze diensten uit de offerte tot het moment 
van (door ondertekening voor akkoord bevonden) oplevering van deze diensten aan de 
klant). 
Indien van toepassing : de duur van de afgegeven garantieperiode (24 maanden na 
oplevering installatie laadoplossing/levering diensten behoudens mogelijke 
uitzonderingen opgenomen in de algemene voorwaarden van Laadpaalpro B.V.) 
 
Indien aanvaarding van de offerte niet- dan wel niet tijdig plaats vindt:  
Twee maanden na datum afloop van de aanvaardingstermijn.  

- Gebruik  van de webformulieren 
Zonder lead:  de duur van twee maanden na datum indiening aanvraag; 
Met lead: de looptijd van de overeenkomst of aanvaardingstermijn van  
   de offerte; 
  Indien van toepassing : de duur van de afgegeven  
   garantieperiode (24 maanden na oplevering/installatie 
   laadoplossing /levering diensten behoudens mogelijke uitzonderingen   
   opgenomen in de algemene voorwaarden van Laadpaalpro B.V.) 

 

Rechten  
 
Op grond van de AVG heeft u als klant recht:  
 
- op informatie over de verwerkingen van uw gegevens;  
- op inzage in uw gegevens;  
- op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;  
- op verwijdering van uw gegevens ****;  
- om vergeten te worden *****;  
- op beperking van de gegevensverwerking;  
- van verzet tegen de gegevensverwerking;  
- op overdracht van uw gegevens;  
- om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Laadpaalpro B.V. geeft gehoor aan uw beroep op de bovenstaande rechten tenzij de 
verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Laadpaalpro B.V. behoudt zich het 
recht voor deze rechten te beperken indien dit noodzakelijk is voor de waarborging van 
gevallen zoals genoemd in artikel 23 AVG. U kunt uw verzoek sturen naar 
info@laadpaalpro.nl t.a.v. de heer C.W. Berkel. Uw verzoek zal binnen vier weken in 
behandeling worden genomen en uiterlijk binnen 2 maanden na de datum van indiening 
van het verzoek worden afgehandeld.  
 
**** Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet van toepassing 
gedurende de wettelijke bewaartermijn van dossiers. Na de bewaartermijn kunt u zich beroepen 
op het recht van verwijdering en het recht om vergeten te worden. 

https://www.brkl.nl/privacy-verklaring-brkl/#_ftn1
https://www.brkl.nl/privacy-verklaring-brkl/#_ftn2
https://www.brkl.nl/privacy-verklaring-brkl/#_ftnref1


***** zie bovengenoemde beperking. 
 
Beveiliging 
 
Laadpaalpro BV is zich bewust van de noodzaak voor veiligheid in de verwerking en 
bewaring van uw persoonsgegevens en heeft de benodigde beveiligingsmaatregelen 
genomen. Laadpaalpro B.V. heeft ten behoeve van het gebruik en toegang tot het 
ERM/software programma en de cloud, de systemen voorzien van dubbele 
beveiligingsmaatregelen waaronder het gebruik van tweetrapsverificatie. 

Mocht er sprake zijn van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (data-lek) dan 
zal dit zo snel als mogelijk aan u worden medegedeeld en worden gemeld bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Laadpaalpro B.V. kan niet garanderen dat derden die met de website zijn verbonden 
met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met de veiligheid en beveiliging van uw 
persoonsgegevens. Laadpaalpro B.V. raadt u dan ook aan de privacy verklaringen van 
derden door te nemen. 

Ondanks alle door Laadpaalpro B.V. in acht genomen veiligheidsvoorzieningen kan er 
geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven worden. 
Berichten die per e-mail aan Laadpaalpro B.V.  worden verzonden, kunnen door 
onbevoegden worden onderschept, gewijzigd en/of misbruikt. Laadpaalpro B.V.  kan 
daar geen aansprakelijkheid voor accepteren. 

Slotbepaling 

Laadpaalpro B.V. tracht met de bepalingen in deze privacy verklaring te voldoen aan- en 
aan te sluiten bij de huidige toepasselijke (nationale- en internationale) wet- en 
regelgeving. Indien bepalingen uit deze verklaring strijd leveren met dan wel afwijken 
van (toekomstige) wet- en regelgeving en Laadpaalpro B.V. hierdoor verplicht wordt de  
bepalingen aan te passen dan sluit Laadpaalpro B.V. aan bij de op dat moment van 
toepassing zijnde stand van de wet- en regelgeving waarbij de relevante bepalingen uit 
deze privacy verklaring hierop worden afgestemd en tot het moment van wijziging te 
worden uitgelegd en beschouwd naar de op dat moment heersende opvatting van/over 
de toepassing van de wet- en regelgeving. 

 
 
 
Laadpaalpro B.V. 
namens de heer C.W.J Berkel  
 
Vendelier 2-C      T: 085-0805033 
3905 PA  Veenendaal     E: info@laadpaalpro.nl 
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Cookiebeleid 
 

Laadpaalpro B.V. 
 

Webformulieren Laadpaalpro B.V.  
Bezoekers van de website van Laadpaalpro B.V. kunnen in het kader van een 
informatieaanvraag, offerte aanvraag of verzoek om contact gebruik maken van een 
webformulier waarin de contactgegevens van de bezoeker worden ingevuld en 
doorgestuurd naar Laadpaalpro B.V. na verzending van het formulier. Deze gegevens 
zullen door Laadpaalpro B.V. worden gebruikt om contact met u op te nemen omtrent 
uw aanvraag en/of verzoek. Deze gegevens zullen worden bewaard als dat nodig is voor 
de behandeling van uw verzoek en zullen in dat geval worden verwerkt en 
gerechtvaardigd zoals beschreven in onze privacy statement.   

Cookies 
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een bestand dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat 
wordt opgeslagen. De informatie die daarin wordt opgeslagen kan bij een volgend 
bezoek aan deze website naar onze servers worden teruggestuurd.  
 
Sessiecookies 
Met behulp van sessie cookies kan Laadpaalpro B.V. zien welke onderdelen van de 
website door u worden bezocht en bekeken. Hierdoor kan Laadpaalpro B.V. de diensten 
aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers van de website. Deze cookies worden 
automatisch verwijderd zodra u overgaat tot sluiting van uw webbrowser. 
 
Functionele cookies 
Functionele cookies zorgen voor optimalisatie van het gebruik van de website van 
Laadpaalpro B.V. als u de website bezoekt. Deze cookies onthouden onder andere de 
door u aangegeven voorkeursinstellingen zoals uw voorkeurstaal, indien van toepassing 
uw gebruikersnaam en/of de door u ingevulde persoonsgegevens bij gebruik van de 
webformulieren van Laadpaalpro B.V.  Wij van Laadpaalpro B.V. zijn trots op onze 
website, maar zijn ook van mening dat een kritische blik, verdere ontwikkeling en 
innovatie zal leiden naar vooruitgang. Door het gebruik van functionele cookies is 
Laadpaalpro B.V. in staat de werking, het gebruik en functionaliteiten van de website te 
analyseren, waar mogelijk te verbeteren en verder af te stemmen op de behoefte van 
onze klanten. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden partijen of gebruikt voor 
commerciële doeleinden.  
 
 
Trackingcookies 
Laadpaalpro B.V. maakt geen gebruik van trackingcookies of cookies van soortgelijke 
aard en strekking. 
 
Google Analytics 



De gebruiksgegevens van de website van Laadpaalpro B.V. worden door Laadpaalpro 
B.V. bijgehouden voor statistische doeleinden. Laadpaalpro B.V. maakt daarbij gebruik 
van Google Analytics en hierbij horende cookies. Met behulp van Google Analytics tracht 
Laadpaalpro B.V. het gebruikersgedrag op de website te volgen en rapportages 
hieromtrent te verkrijgen ter verbetering van deze website. De informatie die Google 
verzamelt wordt zoveel als mogelijk geanonimiseerd waarbij uw IP adres uitdrukkelijk 
niet wordt meegegeven. De informatie verzamelt door Google wordt overgebracht naar 
Google en door Google opgeslagen op hun servers. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derden 
deze informatie verwerken namens Google. Laadpaalpro B.V. heeft hier geen invloed op 
en heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie via analytics te gebruiken voor 
andere diensten van Google. De standard Contractual Clauses zijn onderdeel van de 
voorwaarden Google. 
 
Social media plugins 
Deze website bevat buttons van sociale netwerken om de webpagina’s van onze website 
te kunnen gebruiken, promoten en/of delen op deze sociale netwerken. Deze buttons 
werken door middel van stukken code afkomstig van de sociale netwerken zelf en 
middels die code worden cookies geplaatst. Laadpaalpro B.V. heeft hier geen invloed op 
en verwijst u naar de privacy statement van de sociale netwerken voor informatie over 
het gebruik, opslag en verwerking van deze gegevens. De door de sociale netwerken 
verzamelde informatie/gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd, opslagen 
op de eigen servers en derhalve onderdeel van de voorwaarden van deze sociale 
netwerken. Laadpaalpro B.V. adviseert u dan ook voor gebruik van deze sociale 
netwerken, de algemene voorwaarden en privacy statements te lezen.  
 
Inzage, correctie en verwijderen van uw gegevens/cookies 
 
Informatie over het in- en uitschakelen alsook het verwijderen van cookies kunt u 
vinden met behulp van de help-functie in uw internetbrowser.  
 
U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik 
te voorkomen kan Laadpaalpro B.V. u verzoeken zich adequaat te identificeren bij 
behandeling van uw verzoek tot inzage, correctie en/of verwijderen van uw 
gegevens/cookies.  
 
Mocht u een beroep willen doen op het recht op inzage, correctie en/of verwijdering 
van uw gegevens, dan dient u, uw verzoek schriftelijk per post of per e-mail in te dienen 
bij onze privacyfunctionaris de heer C.W.J. Berkel middels e-mailadres: 
info@laadpaalpro.nl en onder vermelding van het specifieke recht waarop u beroep wilt 
doen.  
 
Wanneer het gaat om een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens welke zijn 
gekoppeld aan een cookie wordt u verzocht een kopie van de desbetreffende cookie in 
uw verzoek aan de privacy functionaris van Laadpaalpro B.V. mee te sturen. U kunt deze 
vinden in de instellingen van uw browser. Zonder kopie van de cookie zal uw verzoek 
niet in behandeling kunnen worden genomen. 
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Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen onze privacy functionaris per e-
mail of per telefoon op nummer: 085-0805033. Let wel, een telefonische melding van 
uw verzoek geldt niet als formele indiening van uw verzoek. Het formeel indienen van 
uw verzoek dient schriftelijk te geschieden. 
 
Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijst 
Laadpaalpro B.V. u naar de privacy statement op deze website. 
 
 
 
 
 
 
Laadpaalpro B.V. 
namens de heer C.W.J. Berkel  
 
Vendelier 2-C      T: 085-0805033 
3905 PA  Veenendaal     E: info@laadpaalpro.nl 
 
 


