Voorwaarden ~ BlokDevelopment
Algemene Voorwaarden
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Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door BlokDevelopment
gevestigd te Deventer te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij
of via BlokDevelopment goederen bestelt en/of koopt.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
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Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen en offertes door BlokDevelopment, in welke vorm ook gedaan, zijn
vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door
schriftelijke (order)bevestiging van BlokDevelopment of door feitelijke uitvoering door
gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals
afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de
eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie.
Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van BlokDevelopment.
Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van BlokDevelopment
ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding
daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
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Uitvoering van de overeenkomst

Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works. Indien de klant afname op
het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BlokDevelopment gerechtigd de
producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
Diensten gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant in kennis heeft gesteld over de
vordering van zaken. En zodra de klant alles kan ophalen, downloaden en of kan activeren.
Ook dient een factuur en of mail als bewijs van een geleverde dienst.
Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat BlokDevelopment het opstellen en of
instellen van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of voor
rekening van de klant.
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins
wordt door BlokDevelopment steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen
zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
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Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op
de import en/of inklaring van door BlokDevelopment aan de klant te leveren zaken zijn niet
bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
De in de aanbiedingen van BlokDevelopment weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de
tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het
prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de
genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is BlokDevelopment gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige
bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van
het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht
dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
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Betalingen

Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet
gerechtigd om enige vordering op BlokDevelopment te verrekenen met de door
BlokDevelopment in rekening gebrachte bedragen.
BlokDevelopment heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per
deellevering te factureren.
Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door BlokDevelopment aangewezen
bank- of girorekening. BlokDevelopment heeft steeds het recht om zowel vóór als na de
totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te

verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door
BlokDevelopment, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door
BlokDevelopment is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is
BlokDevelopment bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor
de daaruit voor BlokDevelopment voortvloeiende schade.
BlokDevelopment is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met
de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten
totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat
een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan BlokDevelopment vanaf dat moment
rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.
Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere
betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk
aan 10 % van de door de klant aan BlokDevelopment verschuldigde hoofdsom inclusief BTW,
ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en
onverminderd het recht van BlokDevelopment om schadevergoeding te vorderen.
Onverminderd de overige rechten van BlokDevelopment uit hoofde van dit artikel, is de
klant jegens BlokDevelopment gehouden om de incassokosten te vergoeden die
BlokDevelopment heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een
enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het
inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het
dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende
richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen
boetebeding uitgesloten.
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Reclames

Eventuele klachten over een door BlokDevelopment geleverd product, dienen terstond door
de klant aan BlokDevelopment schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien
14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer
gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een
zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de
klant BlokDevelopment, binnen 21 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden
of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het
gebrek.
Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is BlokDevelopment niet verplicht
retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen
impliceert in geen geval erkenning door BlokDevelopment van de door de klant opgegeven
grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft
berusten bij de klant, totdat de producten door BlokDevelopment zijn gecrediteerd.

Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch
dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft BlokDevelopment het recht om de
werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn
voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met
een minimum van € 100,00.
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Eigendomsvoorbehoud

Alle door BlokDevelopment te leveren en geleverde producten blijven onder alle
omstandigheden eigendom van BlokDevelopment, zolang de klant enige vordering van
BlokDevelopment, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2
BW, niet heeft voldaan.
De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BlokDevelopment te bewaren.
De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de
eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te
bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter
uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens BlokDevelopment
te kort schiet of BlokDevelopment goede grond heeft te vrezen dat de klant in die
verplichtingen tekort zal schieten, is BlokDevelopment gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal BlokDevelopment
te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar intellectueel eigendom ofwel website /
webserver ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van
BlokDevelopment. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde,
welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met
BlokDevelopment was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor
BlokDevelopment uit de terugneming voortvloeien.
De klant wordt in alle tijden verantwoordelijk gehouden voor de content en doeleinden van
de website en of server. BlokDevelopment is gemachtigd om op gegronde reden de website
en of server en of service te inspecteren op illegale zaken en heeft het recht deze ook te
verwijderen en of te stoppen. De klant zal altijd eerst in kennis gesteld worden voordat er
maatregelen worden genomen.
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Ontbinding en beëindigen

De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst
niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke
aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
In geval van verzuim van de klant is BlokDevelopment gerechtigd zonder enige verplichting
tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan

de klant en/of het door de klant eventueel aan BlokDevelopment verschuldigd bedrag
terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
BlokDevelopment is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
indien de klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd
wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle
gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. BlokDevelopment zal vanwege
deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
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Overmacht

Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan,
onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen
van BlokDevelopment zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf,
noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij
BlokDevelopment als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg,
mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van
BlokDevelopment of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport
of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden
waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van BlokDevelopment.
BlokDevelopment is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van
BlokDevelopment opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van
de verplichtingen door BlokDevelopment niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden,
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
Indien BlokDevelopment bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
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Aansprakelijkheid

BlokDevelopment is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor
zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
leidinggevenden van BlokDevelopment.
De totale aansprakelijkheid van BlokDevelopment zal in alle gevallen zijn beperkt tot
vergoeding van directe schade, waarbij het totale door BlokDevelopment aan de klant te
betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings verplichtingen en vergoeding
van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
BlokDevelopment is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen
de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
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Geschillen en toepasselijk recht

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de
geest’ van deze algemene voorwaarden.
Op een met BlokDevelopment gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens
Koopverdrag) is uitgesloten.
Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze
overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin de BlokDevelopment ten tijde van het
sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.
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Deze voorwaarden kunnen ter allertijden worden gewijzigd.

Disclaimer
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Algemeen

BlokDevelopement verleent u hierbij toegang tot BlokDevelopment.nl (de Website) en
nodigt u uit het aangebodene te kopen. BlokDevelopment behoudt zich daarbij het recht
voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover
aan u mededeling te hoeven doen.
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Beperkte aanspraakelijkheid

BlokDevelopment spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud
van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke
fouten.
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Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij
BlokDevelopment. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BlokDevelopment, behoudens en slechts
voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij
specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy beleid
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Inleiding

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in BlokDevelopment. BlokDevelopment ziet het
dan ook als eigen verantwoordelijkheid om de privacy van de klant te beschermen. Op deze
pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BlokDevelopment. De klant dient zich
ervan bewust te zijn dat BlokDevelopment niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid
van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het
privacy beleid te accepteren.
BlokDevelopment respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
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Gebruik van de diensten

Wanneer de klant zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van
BlokDevelopment of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
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Communicatie

Wanneer de klant een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we
die berichten bewaren. Soms vraagt BlokDevelopment naar persoonlijke gegevens die voor
de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vragen en de verzoeken
te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van
BlokDevelopment of die van een derde partij. BlokDevelopment zal deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
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Cookies

BlokDevelopment verzameld gegevens voor onderzoeken om zo een beter inzicht te krijgen
in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door
het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van BlokDevelopment of die van een derde
partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de klant de website gebruikt, om

rapporten over de website- activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
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Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.
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Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern
gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te
respecteren.
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Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.
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Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle klanten c.q. bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt via de
daarvoor bestemde klanten panelen.
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Aanpassen | Uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af
te melden.
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Aanpassen | Uitschrijven communicatie

Als klantgegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met
ons op nemen. Zie contactgegevens onderaan dit document.
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Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar de klant kan
de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Verwerkersovereenkomst
BlokDevelopment, gevestigd aan
Heukelenseweg 25, Overijssel Deventer
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Floris-Jan Blok is de Functionaris Gegevensbescherming van BlokDevelopment Hij/zij is te
bereiken via f.blok@blokdevelopment.nl
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Persoonsgegevens die wij verwerken

BlokDevelopment verwerkt je persoonsgegevens doordat de klant gebruik maakt van de
diensten en/of omdat de klant deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder staat overzicht van de persoonsgegevens die BlokDevelopment verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BlokDevelopment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
de klant:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij de klant tot de 16 toestemming heeft
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker / klant ouder dan
16 is. BlokDevelopment raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via info@blokdevelopment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BlokDevelopment verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een betaling
- Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder(s)
- Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
- Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij af te leveren
- BlokDevelopment analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van bezoeker(s) /
klant(en).
- BlokDevelopment verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
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Geautomatiseerde besluitvorming

BlokDevelopment neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor klanten en bezoekers. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BlokDevelopment) tussen zit.
BlokDevelopment gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BlokDevelopment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
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Delen van persoonsgegevens met derden

BlokDevelopment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. BlokDevelopment blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BlokDevelopment gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. BlokDevelopment gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
Bij het eerste bezoek aan de website van BlokDevelopment heeft BlokDevelopment de klant
al geïnformeerd over deze cookies en heeft BlokDevelopment toestemming gevraagd voor
het plaatsen ervan.
Afmelden voor cookies doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. BlokDevelopment maakt
namelijk gebruik van Google Analytics.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door
BlokDevelopment en heeft de klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat je bij BlokDevelopment een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
BlokDevelopment van de klant beschikt in een computerbestand naar de klant of een ander,
door de klant genoemde organisatie, te sturen.

De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de
verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@blokdevelopment.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant is gedaan, vragen wij een
kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dit kopie de pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.
BlokDevelopment reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek .
BlokDevelopment wil de klant er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BlokDevelopment neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als iemand het idee hebt dat de gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@blokdevelopment.nl

36 Contact en informatie
Naam: Floris-Jan Blok
Functie: Oprichter en verantwoordelijke
Adres: Heukelenseweg 25, Overijssel Deventer
Privé / nood tel: +31 6 41 03 02 92
Zakelijke tel: +31 6 21 44 78 05

BlokDevelopment,
Kvk: KVK 71011609
Btw-nummer: NL235999647B01
Vestiging:
Heukelenseweg 25,
Overijssel Deventer
*Bezoeken op afspraak

