
Gegevensbescherming 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over 
WERKTERREIN en haar producten en diensten. De op deze site verstrekte informatie is 
slechts algemeen van aard en is in eigendom van WERKTERREIN, tenzij anders vermeld. 
Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, staat WERKTERREIN niet in 
voor de juistheid en volledigheid daarvan. Hoewel WERKTERREIN de uiterste zorg besteedt 
aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen 
verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste 
gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen 
en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere 
aankondiging op ieder moment door WERKTERREIN worden gewijzigd. WERKTERREIN 
kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op 
deze website en sluit elke aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid van deze 
informatie uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie. Aan de 
verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen. 
Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te 
vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen. 
 

Copyright 
WERKTERREIN is eigenaar van en behoudt de auteursrechten op het materiaal dat op deze 
site wordt aangetroffen. Tenzij WERKTERREIN anderszins toestemming heeft verleend, is 
het niemand toegestaan de informatie op de WERKTERREIN-website geheel of gedeeltelijk, 
in welke vorm dan ook, te reproduceren. U mag één kopie van het materiaal op één computer 
downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle 
copyrightinformatie en andere eigendomsmeldingen intact blijven. 
 
 
Persoonsgegevens 
Om een opdrachtgever te identificeren, een bestelling of opdracht te verwerken en/of transport 
van producten te organiseren, gebruikt WERKTERREIN  gegevens van een geïdentificeerde 
of identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”) zoals naam, email-adres, adres, 
bedrijfsnaam en telefoonnummer van een contactpersoon van de opdrachtgever en/of van een 
klant van de opdrachtgever. In die gevallen verwerkt en verzamelt WERKTERREIN 
persoonsgegevens als bewerker ten behoeve van de opdrachtgever die de 
verwerkingsverantwoordelijke als omschreven in de gegevensbeschermingswetgeving is. De 
beide partijen zullen aan de Nederlandse en Europese wetgeving, waaronder aan de EU 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), voldoen in 
geval van gebruik, verwerking, bekendmaking, overdracht of verdeling van 
Persoonsgegevens, en zulke Persoonsgegevens geheim te houden. 


