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1. Privacyverklaring 
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties 
en overeenkomsten met KOBATT BENELUX B.V. , Argonweg 60, 1362 AC te Almere. 
KOBATT BENELUX B.V. is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 32093034. 

2. Doeleinden van gebruik 
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van KOBATT BENELUX B.V. , vragen we u om 
persoonsgegevens te verstrekken. 
Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van KOBATT BENELUX B.V. en 
gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. 

KOBATT BENELUX B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor: 

 de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; 

 Relatiebeheer 

 product- en dienstontwikkeling; 

 het bepalen van strategie en beleid; 

 zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot 
KOBATT BENELUX B.V.  haar relaties en haar medewerkers. 

 Uw persoonsgegevens kunnen ook door KOBATT BENELUX B.V.  worden gebruikt om u 
te informeren over onze diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt 
worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het 
ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende 
mailing aangegeven methode. 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam; 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie 
en telefonisch; 

 Locatiegegevens; 

 IP-adres. 
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4. Bewaartermijn 
KOBATT BENELUX B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van 
de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

5. Verstrekking aan derden 
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt 
aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, 
een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. 

6. Gegevensbeveiliging 
KOBATT BENELUX B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met info@kobatt.com

7. Website 
Bij het bezoeken van de website www.kobatt.com zal zonder uw 
toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren 
wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in 
de wijze waarop onze website wordt gebruikt. 

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens 
wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u informatie op wilt vragen. Deze informatie zal 
door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. 
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in 
voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt 
van persoonsgegevens. 

Onze internetpagina bevat links naar andere websites. KOBATT BENELUX B.V. is niet 
verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van 
KOBATT BENELUX B.V. vallen. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van 
websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere 
website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is 
gewijzigd. 

8. Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij 
wijzigingen in de bedrijfsvoering van KOBATT BENELUX B.V. Het is daarom raadzaam om 
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
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9. Inzage 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
info@kobatt.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in 
deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter 
bescherming van uw privacy. KOBATT BENELUX B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 


