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Privacy en disclaimer policy Maars Living Walls 
 

Uw privacy is belangrijk. Wij zijn dan ook open en duidelijk over de manier waarop 

wij omgaan met de gegevens die wij over u verzamelen en waarvoor wij deze 

gegevens gebruiken. In dit document vindt u onze privacy en disclaimer policy. Onder 

de verzamelnaam ‘Maars Living Walls’, worden Maars Holding BV, Maars Projecten 

BV, en Maars Partitioning Systems BV verstaan.  

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Maars Living Walls?  

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Maars Living Walls en/of doordat u zelf 

toestemming heeft gegeven middels ons contactformulier op de website, inschrijfformulier voor 

de nieuwsbrief, contact heeft met Maars Living Walls of doordat u op enige andere wijze 

kenbaar heeft gemaakt dat u interesse heeft in Maars Living Walls. Maars Living Walls kan de 

volgende contactgegevens verwerken: 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Bedrijfsnaam 

▪ Functie 

▪ Land 

▪ Taal  

▪ E-mailadres 

▪ Telefoonnummer  

 

Waarom verwerkt Maars Living Walls uw persoonsgegevens?  

Maars Living Walls verwerkt uw persoonsgegevens omdat wij u zo goed mogelijk van dienst 

willen zijn. Om dit waar te kunnen maken zijn contactgegevens benodigd zodat wij contact met 

u kunnen opnemen, klachten kunnen verhelpen, een eventuele overeenkomst kunnen aangaan 

en de interne bedrijfsvoering kunnen bevorderen. Dit kan zijn omdat u ons verzoekt contact 

met u om te nemen en dus toestemming geeft, maar dit kan ook zijn omdat wij u schriftelijk 

(bijvoorbeeld via de e-mail) willen benaderen. Daarnaast kunnen wij u infomeren via de 

nieuwsbrief (waarbij u zich ook onderaan de nieuwsbrief kan afmelden) of u uitnodigen voor 

beurzen/evenementen. Wanneer u een overeenkomst met ons heeft gesloten, mogen wij ook 

uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens zullen veilig bij ons zijn 

en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming hebt gegeven. 

Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Uw persoonsgegevens worden 

dan ook behandeld in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de 

bescherming van de persoonsgegevens.  

 

Wat als u niet wilt dat Maars Living Walls uw persoonsgegevens 

verwerkt?  

Wanneer u niet wilt dat Maars Living Walls uw persoonsgegevens verwerkt, kan u dat aan ons 

kenbaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@maars.nl. Wanneer u dit kenbaar heeft 

gemaakt, zullen wij uw gegevens verwijderen en niet langer uw gegevens verzamelen. Dit 

heeft geen gevolgen voor onze website. De informatie die daar wordt weergegeven zal nog 

steeds voor u zichtbaar zijn. Wij zullen u dan niet langer benaderen.  
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Bewaren persoonsgegevens 

Maars Living Walls bewaard uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het realiseren 

van de bovenstaande genoemde doeleinden of dan wettelijk bepaald is.  

 

Delen met derden 

In principe verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derde partijen. Het kan echter 

voorkomen dat wij toch persoonsgegevens uitwisselen met een derde partij, indien de 

gevraagde dienstverlening dit vereist of dit wettelijk verplicht is. Wanneer dit het geval is, 

leggen wij in een verwerkersovereenkomst vast wat deze partij met deze persoonsgegevens 

mag doen. Hieraan stellen wij strikte beveiligingseisen. Indien u hier meer informatie over wilt, 

kunt u mailen naar privacy@maars.nl of hierover contact opnemen met ons via het 

contactformulier.  

 

 

Disclaimer website  

Toegang tot en gebruik van deze website van Maars Living Walls wordt beheerst door de 

volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden 

en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde. 

 

De informatie op deze website is door Maars Living Walls met alle redelijkerwijze in acht te 

nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar 

te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden. 

 

Maars garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. 

Daarnaast wijst Maars er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt 

vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie 

op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent 

dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle 

aansprakelijkheden uitgesloten. 

 

Maars is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de 

aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, 

of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of 

onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 

Maars of door u aan Maars middels een website van Maars of anderszins langs elektronische 

weg. Tevens aanvaardt Maars geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt 

als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Maars 

via deze website. Maars aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites 

waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

 

Het "Cradle to Cradle’’ certificatie keurmerk licentie is exclusief voor het ‘’Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute." 

 

Maars maakt gebruikt van Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website 

bezoeken en welke pagina’s de bezoekers bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. 

De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en Maars ontvangt 

hiervan de resultaten. Door deze analyse kan Maars zien hoe de website wordt gebruikt en of 

de campagnes en verbeteringen effectief zijn. Lees ook het privacy beleid van Google Analytics 

voor meer informatie over de analyse van Google. Maars heeft Google geen toestemming 

gegeven om de via Maars verkregen informatie te gebruiken voor andere doeleinden.  
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Alle informatie (inclusief teksten, logo's, gegevens en afbeeldingen) op deze website is 

(intellectueel) eigendom van Maars, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen 

alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze 

website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd 

worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming 

vooraf van Maars. 

 

Maars garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten 

tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van 

het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

 

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan 

zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven. 

 

Alle rechten worden voorbehouden. Deze disclaimer en de website worden beheerst door het 

Nederlandse recht. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via het 

e-mailadres privacy@maars.nl. Ook kunt u altijd de eerder gegeven toestemming voor het 

verwerken van persoonsgegevens weer intrekken. Maars Living Walls zal zo snel mogelijk op 

uw verzoek reageren.  

 

Beveiliging persoonsgegevens  

Maars Living Walls is er zich van bewust dat de bescherming van uw persoonsgegevens 

belangrijk is. Daarom hanteert Maars Living Walls technische- en organisatorische maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste bekendmaking en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet goed 

beveiligd zijn of als u vragen heeft over onze beveiliging, neem dan contact met ons op via 

privacy@maars.nl.  

 

Klachten het verwerken van persoonsgegevens 

Wanneer u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens door Maars Living Walls, 

vinden wij dit vervelend. Graag ontvangen wij dan ook uw klacht door een e-mail te sturen 

naar privacy@maars.nl. Indien deze oplossing voor u niet voldoende is, heeft u de mogelijkheid 

om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Contactgegevens  

 

Bezoekadres  Postadres     

Newtonweg 1   Postbus 1000  

3846 BJ Harderwijk  3840 BA Harderwijk  

The Netherlands   The Netherlands  

 

 www.maarslivingwalls.com  

  

   +31 341 465 211 

  

 privacy@maars.nl  
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