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In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Betonhuis van haar relaties verwerkt,  

voor welke doeleinden en de wijze waarop wij deze gegevens beschermen. 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, in overeenstem-

ming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Betonhuis behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen 

publiceren wij op de website van Betonhuis of op de website van de sectoren aangesloten bij  

Betonhuis. 

 

Over Betonhuis 

 
Betonhuis is de overkoepelende brancheorganisatie voor de cement- en betonindustrie.  

Betonhuis is hét aanspreekpunt binnen de sector. Onze organisatie fungeert als kenniscentrum voor 

overheden en is expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton.  Betonhuis richt zich op acht 

kernactiviteiten, die alle tot doel hebben de sector effectiever en slagvaardiger te maken.  

 

Betonhuis staat voor:  

− belangenbehartiging van aangesloten leden; 

− kennisontwikkeling omtrent betontechniek en normering; 

− promotie van een duurzaam imago van beton. 

Daarnaast beidt Betonhuis: 

− ledenondersteuning gericht op de bedrijfsvoering; 

− vakgerichte opleidingen en diverse leermiddelen; 

− advies met betrekking tot arbeidsvoorwaarden; 

− advies op het gebied van regelgeving en veiligheid; 

− statistiek en dienstverlening. 

Ten behoeve van deze belangenbehartiging verzamelt en verwerkt Betonhuis persoonsgegevens van 

haar relaties.  

 

Welke gegevens verwerkt Betonhuis en waarom? 
 

Alle activiteiten binnen Betonhuis zijn gericht op versterking van de duurzame concurrentiepositie 

van beton. Betonhuis verwerkt persoonsgegevens van haar relaties om deze relaties te kunnen 

onderhouden en telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact op te kunnen nemen.   

 

Daarnaast verwerkt Betonhuis persoonsgegevens voor: 

− inschrijvingen voor de Nieuwsbrief Beton Centraal (alleen voor leden); 

− deelname aan (Betonhuis) activiteiten; 

− deelname aan opleidingen of trainingen; 

− beantwoording van vragen die u aan Betonhuis heeft gesteld; 

− naleving van de service level agreement en/of overeenkomst die uw organisatie met Betonhuis 

heeft  gesloten dan wel uitvoering van secretariaten ten behoeve van geassocieerde partijen; 

− afhandeling van sollicitaties met waarborgen voor de privacy.  
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Gebruik van onze website 

 
Betonhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website.  

Betonhuis draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website,  

door middel van een sterke codering en veilige configuratie.  

Betonhuis verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met 

toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de 

vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.  

 

Cookies 

Betonhuis gebruikt cookies om te meten hoe onze website wordt bezocht en gebruikt.  

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw IP-adres en/of locatiegegevens registreert en bij  

het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  

Aan de hand van deze cookies kunnen wij zien welke pagina’s de bezoekers van onze website  

interessant vinden. Dit maakt het mogelijk om onze website te optimaliseren.  

 

Betonhuis gebruikt geen cookies die inbreken op uw privacy en uw surfgedrag blijft anoniem.  

Wij proberen volledige toegang tot onze website te waarborgen, ook als u geen cookies accepteert. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen  

van uw browser verwijderen.  

 

Google Analytics 
Betonhuis maakt gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers onze website  

gebruiken en om de website van Betonhuis te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Wij hebben geen toestemming aan Google verleend om de verkregen 

analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wilt u niet dat Google Analytics uw 

gegevens opslaat, dan kunt dit uitzetten via de volgende link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

 

Social Media  

U kunt de informatie die wij op onze website bieden delen of promoten via Social Media, zoals 

LinkedIn en Twitter. Hiertoe hebben wij buttons op onze website geplaatst. Deze buttons zijn voor-

zien van een code. Maakt u gebruik van deze buttons, dan bewerkstelligt deze code dat er een cookie 

wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Raadpleeg de privacyverklaringen van de 

desbetreffende social media platformen voor meer informatie over hoe zij omgaan met  

persoonsgegevens, die zij op deze wijze verkrijgen.  

 

Wanneer u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief Beton Centraal 

Betonhuis informeert leden middels de Nieuwsbrief Beton Centraal.  

We zullen u nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbrief mailingen. 
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Na ontvangst van uw inschrijving en expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan 

de lijst met abonnees voor onze nieuwsbrief en houden wij de volgende persoonsgegevens van  

u bij: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Indien van toepassing: bedrijfsnaam 

• E-mailadres 

Wenst u deze persoonsgegevens niet aan Betonhuis te verstrekken, dan kunnen wij u helaas niet  

abonneren op onze Nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de Nieuwsbrief Beton  

Centraal met een ‘afmelden’ knop die u aantreft onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons 

ontvangt.  

Wanneer u een publicatie opvraagt of een contactformulier invult 

Als u via het contactformulier op de Betonhuis website informatie of een publicatie opvraagt, dan 

vragen wij u bepaalde persoonsgegevens in te vullen: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker onze site benadert 

Deze gegevens gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien of om contact met u op 

te kunnen nemen voor het bespreken van vragen over Betonhuis of over onze belangenbehartiging, 

dienstverlening en netwerkvorming.  

Betonhuis stelt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen met uw toestemming aan derden ter  

beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan uw vraag of verzoek te voldoen. Uw persoonsgegevens 

worden bewaard tot uw vraag of verzoek is afgehandeld. Wordt uw vraag vaker gesteld, dan  

nemen wij de beantwoording van deze vraag geanonimiseerd op, onder de meest gestelde vragen.   

 

Wanneer u zich inschrijft voor een Betonhuis activiteit 

Als u zich inschrijft voor een Betonhuis activiteit, dan vragen wij u bepaalde persoonsgegevens in te 

vullen: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Indien van toepassing: bedrijfsnaam 

• Straat en huisnummer 

• Postcode en woonplaats 

• E-mailadres 

Aan de meeste Betonhuis activiteiten zijn geen kosten verbonden. Is dit wel het geval, dan gebruiken 

wij straat en huisnummer, postcode en woonplaats om u een factuur te kunnen sturen.  

Betonhuis activiteiten worden binnen de vereniging georganiseerd en gefaciliteerd. Het opstellen van 

een deelnemerslijst voor intern gebruik maakt hier deel van uit. Betreft het een activiteit waarbij  

Betonhuis de samenwerking met andere organisaties heeft gezocht, dan worden gegevens alleen aan 

derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van uw inschrijving.  



 
 

 

Privacyverklaring Betonhuis 

 

 

4 

 

Wanneer u zich inschrijft voor een Betonhuis opleiding  

Als u zich inschrijft voor een Betonhuis opleiding, dan vragen wij u bepaalde persoonsgegevens in te 

vullen: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Bedrijfsnaam 

• Adresgegevens bedrijf 

• E-mailadres 

• overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te  

vullen, in correspondentie en telefonisch. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw functie,  

geboorteplaats en datum (ten behoeve van certificering) of om dieetwensen.  

De opleidingen worden door Betonhuis georganiseerd en gefaciliteerd. Het opstellen van een 

deelnemerslijst voor intern gebruik maakt hier deel van uit. Aan deelname aan een opleiding zijn 

kosten verbonden. Worden deze kosten vergoed door het bedrijf waar u werkzaam bent, dan richten 

wij de factuur tot uw organisatie. Indien u op persoonlijke titel deelneemt, gebruikt Betonhuis straat 

en huisnummer, postcode en woonplaats voor de facturatiegegevens.  

 

Wanneer u een (open) sollicitatie tot ons richt 

− persoonsgegevens die u in uw motivatie vermeldt; 

− persoonsgegevens die u in uw CV verstrekt 

Betonhuis draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Sollicitatie- en contractgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde 

van hun functie tot geheimhouding zijn verplicht. Betonhuis bewaart uw sollicitatiegegevens uiterlijk 

4 weken na einde procedure of einde dienstverband, tenzij u als sollicitant toestemming geeft voor 

een langere bewaartermijn, tot maximaal 1 jaar na einde procedure.  

  

Wanneer u namens uw organisatie een Service Level Agreement (SLA) of een overeenkomst 

met Betonhuis heeft afgesloten of het secretariaat van uw organisatie door Betonhuis laat 

voeren 

Uw voornaam (-namen); 

Uw achternaam (-namen); 

Uw e-mailadres(sen); 

Uw telefoonnummers; 

Uw privé-adres (indien u zitting heeft in het bestuur van de organisatie waarmee Betonhuis een SLA 

heeft afgesloten); 

Uw ID gegevens (indien u zitting heeft in het bestuur van de organisatie waarmee Betonhuis een SLA 

heeft afgesloten). 

Over deze persoonsgegevens moet Betonhuis kunnen beschikken om op zinvolle wijze invulling te 

kunnen geven aan de uitvoering van een Service Level Agreement die u met Betonhuis heeft  

afgesloten of om het secretariaat voor uw organisatie te kunnen voeren, conform de overeen- 

gekomen activiteiten. Indien u deze persoonsgegevens niet aan Betonhuis wenst te verstrekken,  

kan geen SLA, overeenkomst of secretariaatsondersteuning tot stand komen. 



 
 

 

Privacyverklaring Betonhuis 

 

 

5 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
 

Betonhuis verkoopt gegevens niet aan derden. Betonhuis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan 

derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om u op de hoogte te 

houden van de activiteiten van Betonhuis of de uitvoering van een SLA of overeenkomst met  

Betonhuis. Met bedrijven die gegevens van onze leden verwerken hebben wij een  

verwerkersovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.  

 

Onze belangrijkste samenwerkingspartners in relatie tot onze website en ICT beveiliging zijn: 

− ICT ondersteuner Wurld  

− Immer Drupal professionals (webbouwer) 

− Google Universal Analytics 

− Hummel & Hummel Accountancy en Belastingzaken 

− Deloitte 

Binnen de verenigingsstructuur van Betonhuis zijn de persoonsgegevens van bestuursleden bekend 

bij de Kamer van Koophandel of bij de bank(en), indien zij betalingsbevoegd zijn. Onder de AVG  

zijn deze organisaties geen verwerker maar eigenstandig verwerkingsverantwoordelijke.  

 

Bewaartermijnen 
 

Betonhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waar-

voor ze zijn ontvangen. Schrijft u zich uit voor onze nieuwsbrief of onze e-mails, dan zal Betonhuis uw 

persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit ons systeem verwijderen.  

Na afloop van de bewaartermijnen zoals hieronder aangegeven, gaat Betonhuis over tot het  

verwijderen van uw persoonsgegevens.  

 

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Toelichting 

Vraag via contactformulier Maximaal 1 maand Tenzij contact resulteert in een lidmaat-

schap van of zakelijke relatie met  

Betonhuis 

Klacht via contactformulier Tot klacht is  

afgehandeld 

Tenzij klacht resulteert in een juridisch 

geschil 

Logbestanden van website Maximaal 6 

maanden 

o.b.v. handhaving door Autoriteit  

Persoonsgegevens 

Inschrijving op nieuwsbrief Tot na beëindiging 

inschrijving 

 

Telefonisch contact Maximaal 6 

maanden 

Tenzij contact resulteert in een lidmaat-

schap van of zakelijke relatie met  

Betonhuis 

Financiële administratie 7 jaar o.b.v. artikel 52 Wet Rijksbelastingen 
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E-mails die betrekking hebben 

op financiële verenigingszaken 

7 jaar o.b.v. artikel 52 Wet Rijksbelastingen 

Sollicitatiegegevens 4 weken na einde 

procedure of einde 

dienstverband 

Tenzij betrokkene toestemming verleent 

voor een langere bewaartermijn tot  

maximaal 1 jaar na einde procedure 

Deelnemers aan Betonhuis  

activiteiten 

Tot een kwartaal 

na einde van het  

kalenderjaar 

Tenzij betrokkene toestemming verleent 

voor een langere bewaartermijn in  

verband met getoonde belangstelling/ 

interesse in Betonhuis activiteiten 

Deelnemers aan  een  

Betonhuis opleiding 

4 weken na afloop 

of na verstrekken 

certificaat 

Tenzij debiteuren/crediteurenadministratie 

een langere bewaartermijn vergt 

Persoonsgegevens van  

bestuurders 

gedurende  

bestuurstermijn 

Tenzij een wettelijke bewaarplicht of  

historische doeleinden een langere  

bewaartermijn rechtvaardigen 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

 
Als lid of relatie van Betonhuis beschikt u over de volgende privacy rechten: 

 

Recht op inzage Het recht om persoonsgegevens die Betonhuis van u verwerkt  

in te zien 

Recht op rectificatie het recht om Betonhuis te verzoeken het gebruik van uw  

persoonsgegevens te beperken 

Recht op bezwaar Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 

door het Betonhuis 

Recht bij geautomatiseerde 

besluitvorming* en profilering 

Het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan in 

plaats van computergestuurde besluitvorming 

Recht op vergetelheid Het recht om online ‘vergeten’ te worden. Uw naam wordt dan 

langer gekoppeld aan bepaalde zoekresultaten op internet 

Recht op dataportabiliteit Het recht om Betonhuis te verzoeken uw persoonsgegevens  

over te dragen  

* Betonhuis past geen geautomatiseerde besluitvorming en geen profilering toe. Met geautomatiseerde  

besluitvorming wordt bedoeld dat besluiten volledig geautomatiseerd worden genomen zonder dat hier 

nog een mens op meekijkt. Bij profilering worden persoonsgegevens automatisch verwerkt en gebruikt  

om het gedrag van personen te voorspellen; vaak gebeurt dat voor marketingdoeleinden. 
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Procedure 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@betonhuis.nl  

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits-

bewijs bij uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone); 

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- of rijbewijsnummer en Burgerservice-

nummer (BSN) zwart. Betonhuis zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.  

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Betonhuis de gegevens binnen 

drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor 

een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift 

vereist is.  

Betonhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

 

Hoe Betonhuis persoonsgegevens beveiligt 
 

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Betonhuis zich in om zo goed mogelijk aan haar 

zorgplicht inzake gegevensbeveiliging te voldoen.  

Betonhuis neemt passende beveilingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.  

Betonhuis draagt zorg voor een zo veilig mogelijke verbinding van bezoekers met onze website  

door middel van een sterke codering en veilige configuratie (SSL-Certificaat/HTTPS-service).  

Betonhuis beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbevoegden binnen 

of buiten onze organisatie toegang kunnen verkrijgen tot uw persoonsgegevens.  

Ook zijn alle internet en WiFi verbindingen en computers beveiligd middels een wachtwoord.  

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen van misbruik of 

wenst u meer informatie over de beveiliging van door de Betonhuis verzamelde persoonsgegevens, 

stuur dan een mail naar Betonhuis via info@betonhuis.nl 

Onze functionaris gegevensbescherming neemt contact met u op.  
 

 

Aansprakelijkheid 

 

De website van Betonhuis kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van  

derden bevatten. Betonhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden 

omgaan met de privacywetgeving. Betonhuis acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden 

schade door betrokkene(n), indien Betonhuis niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende 

feit.  

Indien u namens uw organisatie een Service Level Agreement (SLA) of een overeenkomst met Beton-

huis heeft afgesloten of een secretariaat laat voeren door Betonhuis, dan bedraagt de aansprakelijk-

heid van Betonhuis maximaal het factuurbedrag volgens de SLA/overeenkomst/opdrachtverstrek-

king. In alle overige gevallen zal de aansprakelijkheid van Betonhuis niet meer bedragen dan hetgeen 

door haar bedrijfsverzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.  
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Contactgegevens  
 

Betonhuis is als volgt te bereiken: 

Postadres: Postbus 194, 3440 AD Woerden 

Vestigingsadres: Zaagmolenlaan 20, 3447 GS Woerden 

KVK nummer: 70226059 

Telefoon: +31(0)348  484 400 

E-mailadres: info@betonhuis.nl 

Website: www.betonhuis.nl 

 


