
Privacyverklaring Anaximander V.O.F. 
 

We respecteren en waarderen de privacy van al onze klanten en potentiële klanten en zullen alleen 
persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven, en op een 
manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw wettelijke rechten, zoals (onder 
meer) vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ingaande 25 mei 2018). 

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen wanneer u een dienst afneemt van Anaximander of 
wanneer u ons via het contactformulier op onze website benadert.  

Persoonsgegevens worden opgeslagen door: 

Bedrijf: Anaximander V.O.F. 
Contactpersoon: Henk Trimp 
Adres: Klapmutsenveem 182  
Postcode + woonplaats: 1019 HV Amsterdam 
E-mail: info@anaximander.org 
Telefoonnummer: +31 (0)6 135 464 51 
KvK: 04054150 

 

De door Anaximander opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de 
overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Anaximander. Zonder deze 
gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Anaximander om de overeenkomst uit te voeren. 

Anaximander gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er 
alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden vastgelegd in een 
“datalekregister” en, indien volgens de AVG verplicht, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en 
bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek 
neemt Anaximander de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de administratie en de 
website te waarborgen. 

 
Door Anaximander worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

1) voor de aanvraag van een offerte: uw naam en e-mailadres; 
2) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer 

alsmede -indien van toepassing- bedrijfsnaam en bedrijfsadres; 
3) voor de beantwoording van een via het contactformulier gestelde vraag: uw naam en e-

mailadres. 
 
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde 
in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te 
worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een verzoek gericht aan 
info@anaximander.org of henk@anaximander.org. 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

1) in het geval van het versturen van een offerte: na 60 dagen; 
2) in het geval van de uitvoering van een overeenkomst: 12 maanden na uitvoering, m.u.v. gegevens 

die vallen onder de fiscale bewaarplicht (debiteuren- en crediteurenadministratie), deze worden 
na 7 jaar verwijderd; 

3) in het geval van het insturen van het contactformulier: 12 maanden na beantwoording. 
 

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert 
of als we ons bedrijf veranderen op een manier die de bescherming van persoonlijke gegevens 
beïnvloedt. Alle wijzigingen worden beschikbaar gemaakt op onze website: www.anaximander.org. 
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