
 

 

Privacyverklaring 
TechniekPlaza1 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.techniekplaza.nl (met 
SSL-verbinding) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te 
laten verlopen. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, met uitzonderling om aan 
wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. TechniekPlaza zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden 
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren 
van uw bestelling (bijvoorbeeld drukkerijen en de verzendpartij). 
 
Digitale licenties 
Bestellingen die een digitale licentie bevatten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. 
Digitale licenties zijn geldig voor het cohort conform de overeenkomst die TechniekPlaza met een ROC 
heeft. Een cohort loopt van 1 augustus tot 31 juli het jaar erna (1 schooljaar).  
Voorbeeld: Cohort 2018-2020 loopt een digitale licentie van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2020. 
Afhankelijk van de opleiding is je licentie voor 1 of 2 cohorten geldig. Keuzedelen zijn hierop een 
uitzondering. De licentie van een keuzedeel is 1 jaar geldig.  
  
TechniekPlaza gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze: 
• Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, afleveradres en e-mailadres nodig om uw bestelling 

uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
• Wij gebruiken de naam en de plaats van de school om vast te kunnen stellen welke opleidingen zij 

met onze leermiddelen verzorgen. 
• Wij vragen ook naar de combinatie van naam van de school, geboortedatum, bol of bbl en het 

gekozen leermiddel om vast te kunnen stellen of u het bedoelde lespakket bij ons besteld. 
• Om het bestellen bij TechniekPlaza zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw 

toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. 
• Als u bij TechniekPlaza een bestelling plaatst, bewaren wij - indien nodig - uw gegevens op een 

Secure Server (beveiligde computer). Met uitzondering van de wettelijke verplichtingen waar 
TechniekPlaza aan moet kunnen voldoen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens van onze server te 
laten verwijderen. Na een verzoek van u zullen wij uw gegeven binnen 2 werkdagen verwijderen. 

 
TechniekPlaza verkoopt uw gegevens niet 
TechniekPlaza zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens en 
e-mailadres uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling en het 
versturen van de factuur. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
  
Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 
TechniekPlaza gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. U kunt uw 
browser zo instellen dat u tijdens het bestellen bij TechniekPlaza geen cookies ontvangt. 
  
 
                                                
1 TechniekPlaza is een handelsnaam van A.D. van Kralingen Management B.V. 



 

 

Feedback 
Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring van TechniekPlaza, dan kunt u contact 
met ons opnemen. Onze backoffice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik 
van uw gegevens of wanneer u deze wilt laten wijzigen of verwijderen.  
 
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding 
zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@techniekplaza.nl. 


