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1 Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van Houwelyckx Wegenbouw NV, gevestigd te Wilsonstraat 84, B-2860 

Sint-Katelijne-Waver en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met 

ondernemingsnummer 0403.676.881. Houwelyckx Wegenbouw NV hecht veel belang aan uw privacy 

en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring geven we een overzicht welke 

gegevens we verwerken en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.  

 

Houwelyckx Wegenbouw NV verbindt zich er toe van uw persoonsgegevens te verwerken, bewaren 

en beschermen volgens de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AGV/GDPR).  

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van 

bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de 

verzameling en verwerking eraan. 

 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen 

van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens mee akkoord, alsook met de verwerking van uw 

gegevens.  

 

Indien u vragen heeft in verband met de verwerking van uw gegevens of opmerkingen in het 

algemeen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

 

Houwelyckx Wegenbouw NV 

Wilsonstraat 84 

B-2860 Sint-Katelijne-Waver 

Contactpersoon: Olivier Dom 

Emailadres:  info@houwelyckx.be 

 

 

 

2 Toepassingsgebied 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het 

algemeen op alle activiteiten die Houwelyckx Wegenbouw NV uitvoert.  

 

 

3 Verwerkingsdoeleinden & verwerkingsgrond 
 

3.1 Klantgegevens 

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten, verzamelen en verwerken wij de 

contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers en andere 



 
 
nuttige contacten. De doeleinden van deze verwerkingen zijn het opmaken van offertes & 

negotiaties, de uitvoering van overeenkomsten met onze klanten, klantenbeheer en algemene 

boekhouding & facturatie. Rechtsgronden: wettelijke verplichtingen, uitvoering van een 

overeenkomst en gerechtvaardigd belang.  

 

3.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers 

Wij verzamelen & verwerken de contactgegevens van onze leveranciers & onderaannemers, evenals 

hun (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers en andere nuttige contacten. De 

doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van overeenkomsten met onze leveranciers en 

onderaannemer, het beheer van leveranciers en onderaannemers en algemene boekhouding & 

facturatie. Rechtsgronden: wettelijke verplichtingen, uitvoering van een overeenkomst en 

gerechtvaardigd belang. Rechtsgronden: wettelijke verplichtingen, uitvoering van een overeenkomst 

en gerechtvaardigd belang. 

 

3.3 Gegevens van personeel 

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer 

en loonadministratie. Deze verwerking wordt specifiek omschreven in onze Policy 

gegevensbescherming Houwelyckx Wegenbouw NV: verwerking van persoonsgegevens van 

werknemers. Tevens verwerken wij de contactgegevens die uit rekrutering en selectie voortkomen.  

Rechtsgronden: wettelijke verplichtingen, uitvoering van een overeenkomst en gerechtvaardigd 

belang. 

 

3.4 Andere gegevens 

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook 

persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten 

binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze 

verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten. De rechtsgrond is ons 3 gerechtvaardigd belang 

of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst. 

 

4 Duur van de verwerking 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in 

functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie 

die wij met u hebben. 

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn 

van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden 

verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke 

wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens 

nog noodzakelijk zijn. 



 
 
 

5 Verstrekking aan derden (ontvangers) 

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, zullen wij bepaalde 

persoonsgegevens doorgeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners 

(ontvangers), zoals onze IT-leverancier, boekhouder,… evenals overheidsdiensten.  

 

Houwelyckx Wegenbouw NV kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers 

van gegevens persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale 

autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke 

verplichtingen) 

 

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan 

direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

  

6 Rechten 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende 

rechten beschikt: 

 

• U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing, wissen of beperking van de persoonsgegevens die wij 

ontvangen hebben. U kunt ons contacteren via eerder vermelde contactgegevens.  

 

• U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, over te laten dragen aan uzelf 

of in uw opdracht aan een andere partij.  

 

• U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, hiervoor 

kunt u zich wenden tot een van onze medewerkers of eerder vermelde contactgegevens.  

 

• Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, 

beschikt u over het recht deze toestemming in te 4 trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan 

enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken 

 

7 Maatregelen 

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens 

een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, 

vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke 

andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 

In geen geval kan Houwelyckx Wegenbouw NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of 

indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de 

persoonsgegevens. 

 



 
 

8 Klachten 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw 

persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin 

van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw 

bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:  

 

Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer  

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Tel. 02/274 48 00 

Fax. 02/274 48 35 

Email: commission@privacycommission.be 

 


