
Privacyverklaring 

AZ Group hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke 

gegevens. In deze privacyverklaring legt AZ Group uit welke persoonlijke gegevens 

wij verzamelen, hoe AZ Group deze gegevens gebruikt en met wie AZ Group deze 

gegevens deelt. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij? 

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert op onze website, 

een product of dienst afneemt, of wanneer u contact met ons opneemt via het 

contactformulier. De persoonlijke gegevens die AZ Group verzamelt zijn onder 

andere: 

• Uw naam 

• Uw e-mailadres 

• Uw adres 

• Uw telefoonnummer 

Hoe gebruikt AZ Group uw persoonlijke gegevens? 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u onze producten en diensten aan te 

bieden en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Daarnaast kan AZ 

Group uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze website en diensten te 

verbeteren. 

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens? 

AZ Group deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij AZ Group hiertoe 

wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 

diensten. In geval van samenwerking met derden zullen wij altijd zorgvuldig omgaan 

met uw persoonlijke gegevens en hierover afspraken maken met de betreffende 

partij. 

Hoe lang bewaart AZ Group uw persoonlijke gegevens? 

AZ Group bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de 

doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld en verwerkt, tenzij wij 

hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Hoe beveiligt AZ Group uw persoonlijke gegevens? 

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en hebben 

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging. 



 

Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te 

verwijderen en over te dragen. U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens 

te verwijderen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze 

website. 

Wijzigingen in onze privacyverklaring 

AZ Group behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te 

wijzigen. AZ Group raadt u daarom aan om regelmatig deze pagina te raadplegen 

voor de meest recente versie van onze privacyverklaring. 

Contact 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via 

het contactformulier op onze website. 

Informatie op de website en aansprakelijkheid 

AZ GROUP bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze 

website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen 

ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van AZ GROUP. 

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website 

aangeboden informatie op te slaan, anders dan noodzakelijk om de website te 

kunnen bekijken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of 

te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te 

verlenen aan derden. 

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter 

informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende 

voorschriften worden beschouwd. 

AZ GROUP  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou 

lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere 

informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de 

onderneming. AZ GROUP is niet verantwoordelijk voor de content op externe 

websites die via deze site te bereiken zouden zijn. 

 


