
Privacy verklaring TFL Logistics.  
 

Privacy 
TFL Logistics respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst 
zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal 
en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw 
persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van TFL zelf. TFL 
Logistics volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van 
privacygevoelige informatie. 
Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie 
verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen 
delen. 

Persoonlijke informatie 
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor 
persoonlijke gegevens moet vrijgeven wij gebruiken dan ook geen cookies. Als u besluit ons die 
persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, 
of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt 
behandeld. 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie 
TFL Logistics streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de 
persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheer procedures 
om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het 
aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. 
Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder 
contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de 
persoonsgegevensverwerking door Beijer aangemeld bij het College Bescherming 

Algemene voorwaarden 
U vindt onze algemene voorwaarden hier. 

Privacy beleid 
Ons privacy beleid kent 2 delen, een deel voor (potentiële) klanten en/of leveranciers en een 
algemeen deel: 

Deel 1 
We maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en 
gebruiken 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. Bent u geen (potentiële) klant of leverancier verwerken wij uw NAW gegevens 
om contact te kunnen opnemen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen 
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst 
dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te 
kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de 
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens 
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat 
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst 
wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u 
te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen 
communiceren over andere aspecten 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. 

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw 
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten 
aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van 
externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar 
uw persoonsgegevens een onderdeel van kunnen uitmaken. Uw persoonsgegevens worden dan 
om die 
reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft 
Office en Excel de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Deel 2 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens 
te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar 
maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw 
persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen 
uitoefenen kunt u zich wenden tot: TFL Logistics via info@tfllogistics.eu 
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw 
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle 
informatie waarmee u met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties. Aarzel 
niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren. 

 
 
 

 


