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Uw privacy is voor 4 PLUS van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat
uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we 
uit wat we bij de website www.4plus.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met 4 PLUS.
 
Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en
wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze
informatie tot het einde van de dienstverlening aan u. 

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
 
per post
per e-mail 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail
bevat een afmeldlink. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven. 
 
Economic Data Resources B.V. (EDR). 
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resour-
ces B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de  kredietwaardigheid van de 
onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderne-
ming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van 
u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoons-
gegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld 
als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf ).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen 
wijde volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij
maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
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Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is
verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming
heet Harrie Wehrens en is bereikbaar per e-mail op h.wehrens@4plus.com en per telefoon op 0464818700
voor al uw vragen en verzoeken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd
op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen
ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
4 PLUS
Holtum Noordweg 1
6121 RE Born
info@4plus.com
0464818700


