Privacyverklaring, Disclaimer & Cookiebeleid
Naamloze Vennootschap ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE, hierna E.G.D. genoemd
Kerkstraat 69 te 9890 Gavere
BE0435.991.244, RPR: Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Gent
09/389.94.94
info@egd.be
E.G.D. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft
vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten
en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen
u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren.
Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via
info@egd.be.
Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn
E.G.D. verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij
gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld
over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om
het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige
documenten).
Uw bestelling uitvoeren
Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres,
telefoonnummer, en eventueel uw ondernemingsnummer nodig. Zo kunnen we uw bestelling
leveren en u op de hoogte houden van het verloop. De wet verplicht ons om de gegevens over
uw bestelling gedurende 7 jaar te bewaren.
Recensies
Wij vinden de meningen van onze bezoekers heel waardevol. Wij plaatsen enkel reviews met
uw toestemming. Als u zo’n review wil achterlaten op de website, dan kan u zelf kiezen of uw
naam of andere persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere websitebezoekers. U kan ook
een pseudoniem gebruiken. Tot slot kan u ook aangeven of wij u mogen contacteren over uw
review. Wij hebben het recht om reviews te modereren als zij niet aan onze
gebruiksvoorwaarden voldoen. Uw review wordt bewaard totdat u ons vraagt om die te
verwijderen.
Professionele klanten en partners
Ook van onze van professionele klanten en partners houden wij persoonsgegevens bij van de
contactpersoon. Wij gaan met deze gegevens even vertrouwelijk om als met andere
klantengegevens.
Rechtsgronden van de verwerking
E.G.D. verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:
• toestemming (vb. recensies)
• noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren)
• noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen
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Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming,
heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.
Doorgifte aan derden
E.G.D. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met
onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens
uitsluitend met derde partijen voor:
• het uitvoeren van uw bestelling
• het verzorgen van de websiteomgeving
• het verzorgen van de IT-infrastructuur
Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben
genomen.
Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER
Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte.
Cookies
Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw
computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek,
zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht
in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.
U kan voor verdere informatie over onze cookie policy terecht verder in dit document.
Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren
als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking
ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw
persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.
U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm)
van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere
partij.
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor
direct marketing.
Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar info@egd.be . Om
misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met
onzichtbaar gemaakte pasfoto).
Klachten
Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan
via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.
U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)
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Wijziging privacy statement
E.G.D. kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website.
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 21/06/2022
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Disclaimer
Door zich aan te melden en te surfen op de website van ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE stemt de
bezoeker in met de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen van huidige disclaimer kunnen op
elk moment geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd.
De wijziging gaat in op de datum waarop ze op de website wordt geplaatst.
Identiteit
www.egd.be is een website die toebehoort aan de Naamloze Vennootschap ELECTRO GOEMINNE
DIKKELVENNE waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9890 Dikkelvenne, Kerkstraat 69,
ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0435.991.244, hierna
“E.G.D.". De website wordt beheerd door E.G.D., eigenaar van de website.
www.egd.be is een website waarop de handelsactiviteiten van elektronische werken worden
voorgesteld. Heeft u vragen over onze Disclaimer, dan kunt u deze per e-mail sturen naar het
volgende adres: info@egd.be
Deze website wordt gehost door de Naamloze Vennootschap Tallieu & Tallieu, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te Gentsesteenweg 2 te 9800 Deinze.
Inhoud van de website
De informatie op onze website is bedoeld om:
-

de activiteiten en werkwijze van E.G.D. voor te stellen;
het publiek te informeren over de contactgegevens van E.G.D.;
het aanvragen van informatie over de activiteit van E.G.D. mogelijk te maken;

Beperking van aansprakelijkheid
De website www.egd.be werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld.
E.G.D. stelt alles in het werk om de informatie op de website accuraat en bijgewerkt te houden. De
erin opgenomen informatie is echter aan wijzigingen onderhevig. Het komt dan ook de bezoekers
van de website toe de op de website verstrekte informatie met andere middelen te controleren door
contact met ons op te nemen. De website is beveiligd met alle redelijke en mogelijke middelen om
ongemakken door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen.
Wij kunnen echter niet garanderen dat de website altijd gevrijwaard zal zijn van onderbrekingen,
virussen, technische problemen of andere computercriminaliteit. E.G.D. is niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website en de
hierin vervatte inhoud.
Links naar andere websites
www.egd.be bevat hyperlinks naar websites van derden of sociale netwerken waarover wij geen
gezag of controle kunnen uitoefenen (technisch of inhoudelijk). E.G.D. is niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze websites en de
inhoud ervan.
Bovendien is het gebruik van deze site door websites van derden niet toegestaan zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming, die per e-mail kan worden aangevraagd op het volgende
adres: info@egd.be
Cookies
U kan voor verdere informatie over onze cookie policy terecht verder in dit document.
Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten op de website
De inhoud en opbouw van deze website zijn eigendom van E.G.D. Zij verleent de bezoeker geen
toestemming om de op de website aanwezige elementen op enigerlei wijze te reproduceren en mee
te delen.
www.egd.be kan ook elementen bevatten die geheel of gedeeltelijk aan derden toebehoren. Voor
het gebruik van elementen die toebehoren aan derden moet vooraf een aanvraag tot gebruik
worden ingediend bij E.G.D. op het e-mailadres info@egd.be
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E.G.D. zal dan een vraag sturen naar de betrokken derde. Het staat die derde vrij het gebruik te
aanvaarden of te weigeren en, eventueel, de betaling van auteursrechten te vragen. Bovendien is
E.G.D. in geval van gebruik door de bezoeker van elementen die aan derden toebehoren, in geen
geval aansprakelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alleen de bezoeker is mogelijk
auteursrechten verschuldigd ten gunste van de verzoekende derde.
Indien de bezoeker meent dat één of meer elementen op de Website in strijd zijn met zijn eigen
intellectuele-eigendomsrechten, wordt hem gevraagd via e-mail contact op te nemen op
info@egd.be en het geschil nauwgezet uit te leggen. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen
met de bezoeker om het geschil op te lossen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van E.G.D. bevoegd. E.G.D. kan echter
beslissen een beroep te doen op bemiddeling, waarbij een door de Federale Bemiddelingscommissie
erkende bemiddelaar wordt ingeschakeld om het geschil via deze weg op te lossen.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over de inhoud van onze website, kunt u die sturen naar info@egd.be.

PRIVACYVERKLARING, DISCLAIMER & COOKIEBELEID

Cookiebeleid
Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd.
Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening
mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties
niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
FIRST PARTY COOKIES: functionele cookies
Naam: domeinnaam zonder de extensie .be of .com
Domeinnaam: domeinnaam met www vooraan
Doel: session cookie, algemene werking van de site
Bewaarduur: sluiten browser
Naam: session_oak_app
Domeinnaam: domeinnaam met www vooraan Doel: session cookie, algemene werking van de site
Bewaarduur: sluiten browser
THIRD PARTY COOKIES: analytische cookies
Naam: _ga
Domeinnaam: domeinnaam zonder www vooraan
Doel: analytische cookie voor Google Analytics
Bewaarduur: 2 jaar
Naam: _gat
Domeinnaam: domeinnaam zonder www vooraan
Doel: analytische cookie voor Google Analytics
Bewaarduur: 1 minuut
Naam: _gid
Domeinnaam: domeinnaam zonder www vooraan
Doel: analytische cookie voor Google Analytics
Bewaarduur: 24 uur

