
Privacy- en cookiebeleid 

Identiteit van de ondernemer: 

Naam onderneming: Si-Bon Color 
BTW-nummer: BE 0663. 854. 340 

Adres: Bochtlaan 19, 3600 Genk, België 

Telefoon: +32 479 50 25 75 
E-mail: info@si-boncolor.be 

Website: https://si-boncolor.be/

Openingsuren winkel: 

Maandag – dinsdag: op afspraak 
Woensdag – zaterdag: 9:30-12:30  13:30-17:30 
Zondag: 9:30-12:30 
Gelieve een afspraak te maken op het nummer +32 479 50 25 75 indien u op een ander moment wenst binnen te 

springen.  

Privacybeleid 

Door de toegang tot en het gebruik van de website https://si-boncolor.be/ verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk 
akkoord met onderstaand privacybeleid.  
 
Si-Bon Color hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. In deze 

privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en 

hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

1. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval: 
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. 

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is. 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

2. Als Si-Bon Color zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens of via het contactformulier op onze website https://si-
boncolor.be/. 

3. Uw persoonsgegevens worden door Si-Bon Color verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden: 

- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Si-Bon Color (uitvoering overeenkomst). 
- om uw bestellingen te kunnen verwerken. 
- om u in te kunnen lichten over de status van uw bestelling. 
- om uw facturen op te kunnen stellen. 

4. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende identiteitsgegevens van u vragen (opslagen en 
verwerken):  
- naam (van onderneming) 
- voornaam 

- adres (factuur- en afleveradres)/ adres van uw maatschappelijke zetel 
- telefoonnummer 
- e-mail 
- btw-nummer 

5. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen. 

6. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere 

partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij 
de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U 
heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
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rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan 
partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

7. Si-Bon Color bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan 1 jaar bewaard. 

8. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

- Alle personen die namens Si-Bon Color van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
9. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. U kunt contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens of via het 
contactformulier op onze website https://si-boncolor.be/. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze partners. Ook heeft u het 
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct 
aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 

10. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 
contact met ons op te nemen. Dit kan via bovenstaande contactgegevens of via het contactformulier op onze 
website https://si-boncolor.be/.  

11. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit 

op het gebied van privacy bescherming. 
12. Si-Bon Color kan haar privacybeleid op elk ogenblik wijzigen. Deze wijziging zal aangekondigd worden op 

onze website https://si-boncolor.be/  en op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/siboncolor . De 
laatste wijziging gebeurde op 30/07/2022. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden 

opgeslagen. 

 

Cookiebeleid 

Door de toegang tot en het gebruik van de website https://si-boncolor.be/ verklaart de bezoeker zichzelf 

uitdrukkelijk akkoord met onderstaand cookiebeleid.  

1. Voor een zo goed mogelijke werking van onze website en om de inhoud van de advertenties af te stemmen 
op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. 

2. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en wordt geplaatst op het 

apparaat waar u onze website mee bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze 
website teruggestuurd worden wanneer u de website opnieuw bezoekt. Hierdoor kunnen we uw apparaat 
onderscheiden van die van anderen.  

3. We kunnen verschillende cookies van elkaar onderscheiden op basis van doeleinden waarvoor ze gebruikt 

worden: 
- ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door onze website en die tot doel 

hebben de site optimaal te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen die u bij eerdere 
bezoeken aan onze website heeft gedaan. 

- ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website maar van derden. Met uw 
toestemming gebruiken wij cookies van Google en Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat 
er relevantere advertenties worden weergegeven. Ze worden pas ingeschakeld als u hier toestemming 
voor geeft. Indien u dit niet wenst te doen, wordt uw verder bezoek op onze website niet verhinderd. 

4. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en u een waarschuwing 
ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de 
help-functie). Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet meer correct kunnen 
verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet meer zal kunnen gebruiken. 

5. Si-Bon Color is op de hoogte van de meldplicht rond datalekken. Indien er persoonsgegevens gemist worden 
of verloren zijn gegaan, melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstig datalek of gevaar 

voor individuen, zullen wij ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.  
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