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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN MATERIEEL EN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIAAL
1.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN MATERIEEL
huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van de te
betalen sommen en nalatigheidsinteresten tegen een tarief van 10% per jaar verschuldigd. Elke
ARTIKEL 1.1 – PRIJZEN
betalingsachterstand die langer dan acht dagen aanhoudt na de verzending van een ingebrekestelling geeft
Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. Ze omvatten de levering van het in de bestelbon beschreven materieel in de
HYDRO+ bovendien het recht om deze overeenkomst op te zeggen en maakt dat de huurder een
winkels van de koper, met uitsluiting van alle andere werkzaamheden en prestaties, en meer bepaald de plaatsing
opzeggingsvergoeding is verschuldigd die gelijk is aan drie maanden huur, onverminderd het recht van HYDRO+
en montage, tenzij die prestaties werden aangevraagd in de bestelbon en door HYDRO+ werden aanvaard. Onze
om een schadevergoeding voor zijn nadeel te vorderen overeenkomstig het gemene recht. Ongeacht de
prijzen zijn in principe niet herzienbaar, maar we kunnen daarin wel eventuele wijzigingen van het btw-tarief vóór
gebruiksduur zoals vermeld in artikel 2.2 wordt de prijs doorgaans vastgelegd per tijdseenheid die voor elke huur
de leveringsdatum in doorrekenen.
moet worden herhaald. Elke begonnen tijdseenheid is verschuldigd, binnen de beperking van één dag. Als
ARTIKEL 1.2 – PLAATS EN VOORWAARDEN VAN DE LEVERING
tijdseenheid wordt de kalenderdag gebruikt. Er kan ook worden overeengekomen om de werkings- en vaste
De verkochte toestellen worden geleverd in de winkels van de koper. De leveringstermijnen worden louter bij
kosten te factureren, maar dat moet vooraf zijn bepaald. De eventuele terbeschikkingstelling aan de huurder van
benadering vastgelegd. Vertragingen in de levering leiden in geen geval tot de annulatie van de bestelling of enige
technisch personeel (bv. monteur) dat al dan niet door HYDRO+ te werk wordt gesteld, is ten laste van de
schadevergoeding. Alle risico's verbonden aan het verkochte materieel worden aan de koper overgedragen bij de
huurder. De prijs wordt overeengekomen door partijen, samen met het bedrag van de verplaatsingskosten.
effectieve inontvangstneming van de levering of anders na het verstrijken van de termijn zoals vermeld in de
ARTIKEL 2.6 – GEBRUIK
vorige clausule. Als de koper weigert om de levering in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum
De huurder moet het bedrijfsmateriaal gebruiken overeenkomstig de normale bestemming ervan, zoals
kunnen wij hem na ingebrekestelling kosten aanrekenen voor de bewaring en de opslag van het materieel ten
beschreven in de technische documentatie. Elk ander gebruik moet door de huurder aan HYDRO+ worden
belope van 100 euro per kalenderdag en/of het contract van rechtswege opzeggen bij gewone brief en in dat
gemeld op het ogenblik dat hij aan HYDRO+ vraagt om voor hem een offerte te maken zodat HYDRO+ deze
geval een opzeggingsvergoeding eisen die gelijk is aan 30% van de bestelling, onverminderd het recht van
offerte met kennis van zaken kan opstellen. Als de huurder van plan is om het bedrijfsmateriaal in een gevaarlijke
HYDRO+ om de vergoeding van onze schade te eisen overeenkomstig het gemene recht.
omgeving of in gevaarlijke arbeidsomstandigheden te gebruiken (gebruik van explosieven, ontvlambare stoffen
ARTIKEL 1.3. – BETALING
enz.) moet hij HYDRO+ daarvan om dezelfde redenen op de hoogte brengen bij de aanvraag van de offerte. De
Tenzij anders bepaald in onze bijzondere voorwaarden moeten onze facturen worden betaald binnen dertig dagen
huurder moet het bedrijfsmateriaal toevertrouwen aan gekwalificeerd personeel dat over de eventueel nodige
einde van de maand vanaf de factuurdatum. Elke door HYDRO+ opgestelde factuur wordt door de klant definitief
vergunningen beschikt, het als een goed huisvader beheren, het voortdurend in een goede staat van werking
aanvaard als ze niet binnen acht dagen na ontvangst het voorwerp vormt van een met redenen omklede
houden en het gebruiken met inachtneming van de reglementaire hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. De
betwisting die per aangetekend schrijven wordt verzonden. Voor elke niet-betaalde factuur op de vervaldag zullen
huurovereenkomst wordt persoonlijk met de huurder aangegaan. Elke schending van artikel 2.6 van deze
van rechtswege, zonder ingebrekestelling, nalatigheidsinteresten worden aangerekend tegen een tarief van 10%
voorwaarden maakt de huurder aansprakelijk voor alle aan het bedrijfsmateriaal veroorzaakte schade en geeft
per jaar. Elke niet-betaalde factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling bovendien
HYDRO+ onder meer het recht om deze overeenkomst op te zeggen, van de huurder een opzeggingsvergoeding
verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het niet-betaalde bedrag.
te eisen die gelijk is aan drie maanden huur, onverminderd het recht om de vergoeding van zijn nadeel te
ARTIKEL 1.4 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
vorderen overeenkomstig het gemene recht, en de onmiddellijke teruggave van het bedrijfsmateriaal te eisen
De verkochte toestellen blijven eigendom van HYDRO+ tot de algehele betaling van de prijs, zelfs bij omvorming
overeenkomstig de bepalingen bij artikel 2.10. De kosten van verbruiksgoederen (brandstof, olie, elektriciteit) die
of opneming van het materieel in andere goederen.
noodzakelijk zijn voor het gebruik van het bedrijfsmateriaal zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
ARTIKEL 1.5 – GARANTIE
ARTIKEL 2.7 – INSTALLATIE – ONDERHOUD
De koper moet het materieel onderzoeken en ons de eventuele zichtbare gebreken en het gebrek aan
De installatie (montage en demontage) van het bedrijfsmateriaal wordt door de huurder verricht onder zijn eigen
overeenstemming ervan met de contractuele specificaties melden, dus alle gebreken die snel kunnen worden
verantwoordelijkheid, tenzij in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de installatie door HYDRO+ zal
opgespoord bij een aandachtige en zorgvuldige controle van onder meer de kenmerken en de werking van de
worden verricht volgens de voorwaarden en de prijzen die erin staan vermeld. De huurder moet het
toestellen. De koper moet ons die gebreken melden bij de effectieve levering. Als het niet mogelijk is om op dat
bedrijfsmateriaal bovendien op zijn eigen kosten onderhouden overeenkomstig de technische documentatie, tenzij
moment het toestel te onderzoeken op eventuele gebreken, moet de koper ze schriftelijk melden binnen acht
in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat dit door HYDRO+ zal gebeuren, volgens de daarin vermelde
werkdagen vanaf de levering. Het gebrek mag niet voortvloeien uit normale slijtage, een opzettelijke daad of fout
voorwaarden en prijzen. Het onderhoud omvat ook de vervanging van onderdelen wegens gebruikelijke slijtage.
begaan door de koper of een derde, verkeerde montage, plaatsing of onderhoud, toevoeging van toebehoren dat
De herstellingskosten die toe te schrijven zijn aan een gebrekkig onderhoud door de huurder, ingeval het
niet in overeenstemming is met de technische specificaties van de leverancier, het gebruik van het toestel in
onderhoud niet aan HYDRO+ wordt toevertrouwd, zijn ten laste van de huurder, die ze moet betalen bij ontvangst
abnormale omstandigheden, demontage of herstelling door een niet-gekwalificeerde persoon of de weigering om
van de overeenkomstige factuur. De installatie, montage en demontage van het bedrijfsmateriaal hebben geen
gevolg te geven aan de specifieke technische controles (terugroepacties).
invloed op de huurperiode, die blijft zoals beschreven in artikel 2.2. De huurder zal HYDRO+ voldoende tijd geven
ARTIKEL 1.6 – SLOTBEPALINGEN
voor het onderhoud van het bedrijfsmateriaal. De data en de duur van het onderhoud worden onderling
Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden krijgen voorrang en maken alle algemene en/of
afgesproken, op voorstel van de huurder, aangezien hij als enige de gebruiksduur kent. Tenzij andersluidende
bijzondere voorwaarden van de huurder niet toepasbaar. De eventuele nietigheid van een (deel van een) clausule
bepalingen in de bijzondere voorwaarden maakt de vereiste tijd voor het onderhoud van het materiaal door
van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere (delen van) clausules. De
HYDRO+ een wezenlijk deel uit van de huurperiode zoals bepaald in artikel 2.
partijen trachten de nietige clausule (of het nietige deel ervan) te vervangen door een clausule met een
ARTIKEL 2.8 – HERSTELLINGEN
evenwaardige economische uitwerking. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alle
Bij een defect waardoor het bedrijfsmateriaal stilligt tijdens de huurperiode, verbindt de huurder zich ertoe om
conflicten, geschillen of klachten in verband met voormelde voorwaarden worden uitsluitend aan de rechtbanken
HYDRO+ op de hoogte te brengen. De huurder is ertoe gehouden HYDRO+ binnen 48 uur via om het even welk
van Namen voorgelegd.
middel dat hij geschikt acht op de hoogte te brengen van elk defect van het bedrijfsmateriaal. Elke herstelling
wordt verricht op initiatief van HYDRO+ of de huurder, met toestemming van HYDRO+. Als een herstelling
2.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIAAL
noodzakelijk is door een aangetoonde fout van de huurder, dan kan hij geen aanspraak maken op de rechten die
hem op grond van dit artikel worden verleend. Bijgevolg blijft de huur uitwerking hebben tot de herstelling van het
ARTIKEL 2.1 – VOORWERP
bedrijfsmateriaal. Rechtstreekse en/of onrechtstreekse exploitatieverliezen om welke reden ook, zijn nooit ten
HYDRO+ verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het bedrijfsmateriaal (hierna "het bedrijfsmateriaal) dat wordt
laste van HYDRO+.
beschreven in de technische en financiële offerte van HYDRO+ waarin de bijzondere voorwaarden van de huur
ARTIKEL 2.9 – SCHADE VEROORZAAKT AAN DERDEN
(hierna "de bijzondere voorwaarden") staan vermeld. De huurder onthoudt zich ervan het bedrijfsmateriaal over te
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die het bedrijfsmateriaal tijdens de huurperiode aan derden
dragen, in pand te geven, onder te verhuren en uit te lenen of erop om het even welke manier over te beschikken
veroorzaakt.
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HYDRO+. Als een derde zijn rechten tracht te doen gelden
ARTIKEL 2.10 – SCHADE VEROORZAAKT AAN HET BEDRIJFSMATERIAAL
op voormeld bedrijfsmateriaal in de vorm van een opeising, verzet of beslag, moet de huurder HYDRO+ daarvan
De huurder is aansprakelijk voor alle schade (breuk, beschadiging, volledige of gedeeltelijke vernieling enz.)
zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De eigendomsplaatjes en de opschriften op het bedrijfsmateriaal mogen
veroorzaakt aan het bedrijfsmateriaal gedurende de huurperiode, ongeacht of ze wordt veroorzaakt door zijn
niet door de huurder worden verwijderd of gewijzigd. Hij mag geen opschriften of merken op het materiaal
toedoen en/of het toedoen van een derde, zelfs als ze geen fout hebben begaan, of door overmacht.
toevoegen zonder toestemming van HYDRO+.
ARTIKEL 2.11 – TERUGGAVE
ARTIKEL 2.2 – DUUR
De huurder moet aan het einde van de gebruiksperiode al het bedrijfsmateriaal in goede staat van werking
Na aanvaarding van de bijzondere voorwaarden door de huurder, vangt de huur aan vanaf de datum van de
teruggeven aan HYDRO+. Het materiaal mag alleen maar de normale slijtage hebben ondergaan als gevolg van
levering van het bedrijfsmateriaal aan de huurder, volgens de voorwaarden bepaald in de artikelen 2.3 en 2.4. De
het gebruik door een technisch bekwame gebruiker. HYDRO+ zal een teruggave bon opstellen met daarop onder
huur eindigt op de datum waarop het bedrijfsmateriaal naar HYDRO+ terugkeert volgens de voorwaarden bepaald
meer de dag en het tijdstip van de teruggave en de voorbehouden betreffende de staat van het teruggegeven
bij artikel 2.10.
materiaal. Bij gebrek aan een minnelijk akkoord over de voorbehouden, mag HYDRO+ een beroep doen op een
ARTIKEL 2.3 – TERBESCHIKKINGSTELLING
expert aangesteld door een rechter in kortgeding. HYDRO+ zal de huurder herstellingskosten en het volledige of
De partijen komen een leveringsdatum overeen in de bijzondere voorwaarden, waarin ook staat of de levering
gedeeltelijke niet-teruggegeven bedrijfsmateriaal aanrekenen. Dat zal worden gefactureerd tegen nieuwwaarde,
plaatsvindt in de gebouwen van HYDRO+ of in een vestiging van de huurder. De partij die met de levering of
volgens het geldende tarief op de datum van niet-teruggave. HYDRO+ heeft het recht om het bedrag van die
ophaling is belast, moet de andere partij met een redelijke voorafgaande kennisgeving op de hoogte brengen van
facturen, die na ontvangst moeten worden betaald, te verrekenen op de waarborg van de huurder. Bij niethaar komst. Bij niet-naleving van de overeengekomen datum is de in gebreke blijvende partij contractueel
naleving van de clausules zoals bepaald in de artikelen 2.4 en 2.5 van deze voorwaarden, wordt de huur voor
aansprakelijk. Die aansprakelijkheid wordt beschreven in de bijzondere voorwaarden. Bij de terbeschikkingstelling
bepaalde tijd opgezegd, naar goeddunken van HYDRO+, ten nadele van de huurder. Die opzegging krijgt
van het bedrijfsmateriaal tekent de huurder een leveringsbon die hij aan HYDRO+ terugbezorgt. Door de
uitwerking na het verstrijken van een termijn van acht dagen vanaf de verzending van een aangetekende brief met
ondertekening van de leveringsbon erkent de huurder dat het bedrijfsmateriaal hem in perfecte staat van werking
ontvangstbewijs die als ingebrekestelling geldt. In dat geval moet de huurder het bedrijfsmateriaal teruggeven of
werd geleverd voor een normaal gebruik zoals overeengekomen door de partijen, samen met de vereiste
het laten ophalen. De verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.5 blijven integraal van toepassing. Bij niettechnische documentatie voor het gebruik en onderhoud ervan, hierna "de technische documentatie”. Het
aanbieding of niet-teruggave van het bedrijfsmateriaal aan het einde of in de loop van het contract kan HYDRO+
gelijkvormigheidsattest wordt ter beschikking gehouden van de huurder en kan hem op eenvoudig verzoek
de huurder dagvaarden voor de rechter in kortgeding van de plaats waar het bedrijfsmateriaal zich bevindt,
worden overhandigd. Het bedrijfsmateriaal leeft alle wettelijke of reglementaire voorschriften na, met name maar
teneinde de onmiddellijke teruggave van het verhuurde bedrijfsmateriaal te laten gelasten. Voor specifiek
niet uitsluitend met betrekking tot de veiligheid en hygiëne van de werknemers, de fiscaliteit en het wegverkeer.
bedrijfsmateriaal wordt de verschuldigde vergoeding vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Bij opzegging van
De beproevingsattesten en/of de inspectieverslagen die het gebruik van voormeld materiaal toestaan
de huurovereenkomst door toedoen van de huurder, om welke reden ook, met uitzondering van artikel 2.8 van
onverminderd artikel 2.7 worden op eenvoudig verzoek van de huurder voorgelegd op het ogenblik van de
deze algemene voorwaarden, aanvaardt de huurder de herziening van het huurtarief dat oorspronkelijk werd
terbeschikkingstelling van het bedrijfsmateriaal. Indien HYDRO+ die documenten niet kan voorleggen wanneer de
toegepast volgens de effectieve huurtijd. Zo niet ontvangt HYDRO+ een vergoeding die gelijk is aan de helft van
reglementering dat vereist, heeft de huurder het recht om de levering of ophaling van het materiaal te weigeren.
de resterende huur, met een maximum van twee maanden. Voor specifiek bedrijfsmateriaal wordt de
Die weigering leidt tot de nietigverklaring van de huur. Ingeval de geldende reglementering testen of een inspectie
verschuldigde vergoeding vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Bij niet-naleving door de huurder van de
van het bedrijfsmateriaal vereist, moet de huurder het materiaal ter beschikking stellen van de controle-instantie.
clausules zoals bepaald in artikelen 2.4 en 2.5 van deze voorwaarden, kan de huur voor onbepaalde tijd worden
De kostprijs van de periodieke reglementaire controles blijft ten laste van HYDRO+. Ingeval uit een periodieke
opgezegd door HYDRO+, acht dagen na de verzending aan de huurder van een aangetekende brief met
inspectie blijkt dat het materiaal ongeschikt is, heeft dat dezelfde gevolgen als een defect. De vereiste tijd voor de
ontvangstbewijs die als ingebrekestelling geldt. In dat geval kan HYDRO+ een vergoeding eisen die gelijk is aan
uitvoering van de testen en/of inspecties maakt een wezenlijk deel uit van de huurtijd binnen de limiet van een
twee maanden huur, na teruggave van het materiaal.
halve werkdag. Door de inbezitneming van het bedrijfsmateriaal door de huurder wordt de juridische bewaring van
ARTIKEL 2.12 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
het bedrijfsmateriaal overgedragen op de huurder, die er volledig verantwoordelijk voor is in de zin van artikelen
HYDRO+ is in geen geval aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade (zoals bijvoorbeeld
1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Het vervoer heen en terug van het bedrijfsmateriaal gebeurt onder
winstderving, onderbreking van activiteiten, geldverlies enz.) als gevolg van een defect of afwijking van het
de verantwoordelijkheid van de partij die het materiaal vervoert of door een derde laat vervoeren. Als de huurder
bedrijfsmateriaal. HYDRO+ is niet aansprakelijk voor het nadeel dat een derde ondervindt en voor geen enkele
het materiaal laat vervoeren door een derde moet hij nakijken of alle risico's, namelijk zowel de schade
klacht of rechtsvordering die door een derde tegen de huurder wordt ingediend of ingesteld op grond van het
veroorzaakt aan het materiaal als de schade die het zelf veroorzaakt, voldoende verzekerd zijn. De kostprijs van
bedrijfsmateriaal dat aan de huurder wordt verhuurd. De huurder neemt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor
het vervoer is ten laste van de huurder. De verantwoordelijkheid voor het laden en/of lossen komt ook toe aan de
dit type risico's waarvoor hij een passende verzekeringspolis zal aangaan, waardoor HYDRO+ volledig wordt
partij die ermee is belast. De werknemer die belast is met het laden en/of lossen moet zo nodig van zijn werkgever
gevrijwaard. In elk geval kan de aansprakelijkheid van HYDRO+, ongeacht de oorzaak, nooit hoger zijn dan het
een machtiging hebben gekregen om het bedrijfsmateriaal te bedienen. Wanneer bij de aankomst van het
totaal van de door de huurder betaalde sommen voor de huur van het bedrijfsmateriaal.
bedrijfsmateriaal schade wordt vastgesteld, moet de ontvanger in elk geval meteen de wettelijke voorbehouden
ARTIKEL 2.13 – SLOTBEPALINGEN
formuleren en de andere partij op de hoogte brengen zodat onverwijld bewarende maatregelen kunnen worden
Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden krijgen voorrang en maken alle algemene en/of
getroffen en de schade aan de verzekeringsmaatschappij kan worden aangegeven.
bijzondere voorwaarden van de huurder niet toepasbaar. De eventuele nietigheid van een (deel van een) clausule
ARTIKEL 2.4 – PLAATS VAN GEBRUIK
van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere (delen van) clausules. De
Het bedrijfsmateriaal wordt alleen gebruikt op de opgegeven bouwplaats of in een beperkt geografisch gebied. Elk
partijen trachten de nietige clausule (of het nietige deel ervan) te vervangen door een clausule met een
gebruik buiten de bouwplaats of het opgegeven gebied zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming
evenwaardige economische uitwerking. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alle
van HYDRO+ kan de opzegging van de huur rechtvaardigen, eventueel tegen betaling van de forfaitaire
conflicten, geschillen of klachten in verband met voormelde voorwaarden worden uitsluitend aan de rechtbanken
vergoeding zoals bepaald in artikel 2.11. HYDRO+ heeft tijdens de huurperiode toegang tot de bouwplaats, op
van Namen voorgelegd.
voorwaarde geen hinder te veroorzaken. HYDRO+ of zijn werknemers moeten zich bij de bouwplaatsleider
3.
PRIVACYVERKLARING
aanmelden en het huishoudelijk reglement en de specifieke veiligheidsrichtlijnen op de bouwplaats naleven. Ze
blijven echter afhangen en onder de verantwoordelijkheid staan van HYDRO+, dat de vereiste persoonlijke
ARTIKEL 3.1 Persoonsgegeven
beschermingsmiddelen zal verstrekken. Ingeval er speciale machtigingen nodig zijn om toegang te krijgen tot de
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van HYDRO+
bouwplaats, moet de huurder deze voor HYDRO+ of zijn werknemers aanvragen.
In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop HYDRO+ omgaat met de door u verstrekte
persoonsgegevens. Een "persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een
ARTIKEL 2.5 – HUURGELD – GARANTIE
gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens
Het huurgeld wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het zal worden aangerekend na de
een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: NAL-gegevens, e-mailadressen, IPterbeschikkingstelling van het materiaal aan de huurder volgens de voorwaarden van artikel 2.3 en moet binnen
adressen, telefoonnummers.
dertig dagen einde van de maand vanaf de factuurdatum worden betaald. Voor elke betalingsachterstand is de
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HYDRO+ vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en
worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat
geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke
specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te
betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden
geen uitvoering kunnen geven.
ARTIKLE 3.2 Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten
verstrekken aan partijen in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van
(deels-) externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw
persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider
van serverruimte verstrekt. Ook maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zoals
het versturen van een e-mail nieuwsbrief mailing.
ARTIKLE 3.3 Direct marketing
Wij gebruiken uitsluitend zakelijke gegevens voor commerciële doeleinden zoals het per e-mail op de hoogte te
brengen van onze bestaande en nieuwe diensten. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de
mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere
mailing.
ARTIKLE 3.4Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone
worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden
herkend door de website.
Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om
informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw
toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.
Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.
ARTIKLE 3.5 Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u geen klant bent (geworden) (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden
na ons laatste contact worden verwijderd.
Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van
zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van
zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de
Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
ARTIKLE 3.6 Uw rechten
U heeft het recht:
Uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
Uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
Uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
Uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
ARTIKLE 3.7 Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
HYDRO+ SA
t.a.v. de directie
Rue des Métiers
5020 Suarlée
infobe@gormanrupp.com
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens kunt u
uiteraard contact met ons opnemen.
Deze privacyverklaring is ingegaan per 16 mei 2018. HYDRO+ behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring
aan te passen.

