
 

PRIVACYVERKLARING 
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke 
gegevens De Koningh Coding & Labeling van u en uw bedrijf verzamelt en hoe we die 
gebruiken. 
 
Welkom bij De Koningh Coding & Labeling 
Wij zijn de grootste leverancier van industriële codeer- & etiketteermachines in 
Nederland. Met ruim 50 jaar ervaring krijgt u altijd de beste totaaloplossing. 
 
Gegevens die wij verzamelen 
 
Naam en contactgegevens 
We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en 
andere soortgelijke contactgegevens. 
 
Betalingsgegevens 
We verzamelen (bedrijfs)gegevens die nodig zijn om een betaling te verwerken als u 
aankopen doet. 
 
Hoe wij gegevens gebruiken 
We gebruiken gegevens om de producten die wij aanbieden, te kunnen leveren en 
verbeteren, en voor de essentiële bedrijfsvoering. Dit omvat het werken met de 
producten, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van de producten, het 
ontwikkelen van nieuwe functies, het uitvoeren van onderzoek en het bieden van 
klantondersteuning. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te 
communiceren en om onze communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo 
kunnen we contact met u opnemen per telefoon, via e-mail en per post. 
 
Cookieverklaring 
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. We analyseren 
en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te 
maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze 
gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics 
om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een 
bezoek aan onze website. 
 
Beveiligen en bewaren van gegevens 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde 
toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke 
personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd 
is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de 
gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij 
langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De overige gegevens worden 
verwijderd zodra we ze niet meer nodig hebben, er geen contact meer is of wanneer u 
zich uitschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief. 
 
Recht op inzicht, rectificatie en vergetelheid 
Wilt u uw opgeslagen persoonsgegeven inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan 
contact met ons op en wij helpen u graag: marketing@dekoningh.nl. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring  
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden 
om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 
hoogte bent. 
 
Inwerkingtreding 
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 
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