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Inleiding 
Timerfruit hecht veel waarde aan de bescherming van (uw) persoonsgegevens. Deze 
privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van: 

Timerfruit BV 
Linatebaan 75, 2nd Floor 
3045 AH ROTTERDAM 
Telefoon: 010-4773535 
Rotterdam, 24341668 

Uitgangspunten  
In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken en hoe wij hiermee 
omgaan. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens door Timerfruit gelden de volgende 
uitgangspunten: 
• We voldoen aan (relevante) wet- en regelgeving; 
• We zijn zorgvuldig bij de verwerking van persoonsgegevens; 
• We verwerken persoonsgegevens op grond van vooraf (middels deze privacyverklaring) 

bekend gemaakte doeleinden; 
• We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen of uw persoonsgegevens zo 

goed mogelijk te beschermen; 
• Werknemers en ingeschakelde derden worden verplicht tot vertrouwelijke omgang met 

persoonsgegevens; 
• Persoonsgegevens worden zo beperkt mogelijk verzameld en uitsluitend voor zover nodig 

voor de geformuleerde doeleinden; 
• Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op basis van een wettelijke 

grondslag. 
• Rechten van betrokkenen worden gerespecteerd; 
• Ieder jaar wordt deze privacyverklaring opnieuw beoordeeld en indien nodig 

geactualiseerd. De laatste versie staat op onze website. 
  
Verwerking van persoonsgegevens door Timerfruit 
Timerfruit beschikt over uw persoonsgegevens, die wij in het verleden (met beider 
goedkeuring) van uw hebben ontvangen, omdat u onze producten afneemt en/of omdat u 
gebruik maakt van onze diensten. Voor de levering van onze producten en diensten bewaren 
we in ieder geval de volgende gegevens:  
• Bedrijfsnaam; 
• NAW-gegevens en 
• Contactgegevens. 
  
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 
Als u interesse heeft in de producten en diensten van Timerfruit en/of een overeenkomst 
heeft met Timerfruit, dan gebruiken wij de gegevens voor de volgende doeleinden:  
• Onderhouden contact per e-mail, telefoon, post om onze diensten te kunnen leveren; 
• Om goederen of diensten bij u te kunnen afleveren; 
• Om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze producten of diensten; 
• Om goederen of diensten te kunnen inkopen en 
• Om u te informeren over beschikbaarheid. 

Bewaartermijnen 
Timerfruit bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. 
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Bij het verstrijken van de  bewaartermijn worden gegevens op een geschikte wijze 
verwijderd. Timerfruit hanteert de volgende bewaartermijnen:   
• Klantgegevens, ordergegevens (7 jaar) en 
• Leveranciersgegevens, ordergegevens (7 jaar). 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Timerfruit heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, 
zoals:  
• Al onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens en met hen is geheimhouding afgesproken; 
• Al onze systemen zijn voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord; 
• Dagelijks wordt een back-up gemaakt van al onze gegevens; 
• Onze medewerkers hebben toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor het 

uitvoeren van hun functie; 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en eventueel te laten corrigeren of 
verwijderen. Heeft u vragen, stuur dan een bericht naar info@timerfruit.nl of neem contact op 
met Mark de Bie, telefoon: +31-10-4773535. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. 

1 juni 2018 

Eric Brückner en Tim Reincke 
Directie Timerfruit BV 
 


