
PRIVACYVERKLARING BVBA TRAITEUR DE RUDDER EXPLOITATIE 

1- Onze gegevens : 

 

− Zaakvoerder: Didier De Rudder 

− Adres van de BVBA : Ajuinlei 15h – B 9000 Gent 

− Adres van de uitbating: Kouter 172 – B 9000 Gent 

− Telefoon: +32 9 233 51 80 

− GSM: +32 495 21 51 80 

− Mailadres: traiteurderudder@skynet.be  

− Website: www.traiteurderudder.be 

− BTW: BE 0893 793 731 

 

2- Aanmelden / afmelden voor de nieuwsbrief: 

Op de pagina www.traiteurderudder.be/over-ons/nieuwsbrief/ kan u zich inschrijven én 

uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Ook onderaan de nieuwsbrief zelf kunt u met één klik 

uitschrijven voor onze nieuwsbrief, de uitschrijving van de lijst gebeurt in beide gevallen 

automatisch via de diensten van de mailingsdienst Mailchimp. 

3- Welke gegevens worden opgeslagen? 

Uw voornaam, naam en mailadres worden in een mailinglijst bij Mailchimp bewaard, en 

kunnen enkel door ons en door u worden gewijzigd / aangepast. U kunt dat door individueel 

aan- of af te melden. Er wordt geen account aangemaakt met gebruikersnaam en paswoord. 

 

4- Gebruik van uw gegevens: 

Uw gegevens zijn voor ons vertrouwelijk, en worden door ons in geen geval aan derden 

doorgegeven voor om het even welke reden. U kan altijd, zonder enige opgave van reden, 

uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

  

5- Wat gebeurt er wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief? 

Uw aanmelding voor de nieuwsbrief heeft enkel tot gevolg dat u regelmatig door ons op de 

hoogte wordt gehouden van culinaire voorstellen en speciale culinaire promoties (vb. rond 

de eindejaarsperiode) van ons traiteurbedrijf.  

 

6- Akkoord met de privacyverklaring. 

Indien u niet akkoord kan gaan met deze privacyverklaring kan u zich op elk moment 

uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

 

7- Deze privacyverklaring werd opgemaakt / gewijzigd op 18-05-2018. 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te kunnen wijzigen. 

Wij brengen u dan op de hoogte van de wijzigingen, waarmee u al dan niet met de 

wijzigingen kan instemmen. 
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