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     PRIVACY POLICY: 

 

Beginselen: 

 

Als averijcommissariaat (claim & recovery agent & experten) verwerken wij persoonsgegevens van 

onze klanten en deze van onze Principalen. 

Als internationaal bedrijf hechten wij dan ook belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens komt neer op het verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen, 

meedelen en/of wissen van gegevens. 

 

Onze personeelsleden zijn ter dege geïnformeerd omtrent het belang om waakzaam om te springen met 

deze personeelsgegevens. 

Bovendien wordt erop toegekeken dat er voortdurend aan alle voorschriften met betrekking tot de 

gegevensbescherming van personen wordt voldaan.  

 

Algemene informatie: 

 

1) Gegevens door u zelf aan ons verstrekt (op eender welke manier) 

 

Naam + contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, firmanaam) 

Bankgegevens voor de verwerking van betalingen (bank naam, rekeningnummers, etc.) 

 

2) Gegevens ontvangen van derden (op eender welke manier) 
 

Van o.m. onze opdrachtgevers, verzekeraars, collega’s experten, expediteurs, lokale 

ontvangers, rederijagenturen, etc.) 

 

3) Doeleinden van de gegevensverwerking: 

 

 Gegevens worden slechts gebruikt en verzamelt met als enig doel om onze werkzaamheden te 

 kunnen uitvoeren, zijnde het verrichten van expertises, claim behandeling en verhaal ten 

 opzichte van aansprakelijke partijen met betrekking tot een schadegeval. 

 

 In gevallen van wettelijke verplichting (cfr. witwaspraktijken en internationale uitwisseling van 

 inlichtingen op belastinggebied) kunnen uw gegevens eveneens worden gebruikt. 

 

4) Doorgeven van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven binnen de Interlloyd groep  

 

Om onze opdrachtgevers snel en accuraat te bedienen, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan 

onze zusterfirma Interlloyd Averij te Rotterdam/Amsterdam. 
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5) Uitwisseling en doorgeven van gegevens met/aan derden  

(tegenpartijen/derde experten/advocaten/schaderegelingsbureau’s) 

 

 Om onze opdrachten uit te voeren kan het gebeuren dat wij uw gegevens dienen over te maken 

 aan derde personen die rechtmatig, direct of indirect betrokken zijn bij het schadegeval en/of de 

 verdere afwikkeling ervan. 

 Onze externe dienstverleners (gevestigd in binnen of buitenland) zijn verplicht om de door ons 

 omschreven doeleinden van gegevensverwerking te respecteren en na te leven. 

 

6) Uw rechten ten aanzien van uw gegevens: 

 

Indien u graag te weten komt welke informatie wij van u verwerken, volstaat het om ons 

schriftelijk deze vraag te stellen. 

U hebt ten allen tijde het recht om juiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te 

vullen. 

U kan tevens vragen om uw gegevens te laten verwijderen tenzij de geldende wetten of regels 

ons verplichten of toelaten deze te bewaren. 

Volgens de wettelijke voorwaarden kan u vragen de verwerking van uw gegevens te beperken. 

Indien u toestemming gaf om gegevens te verwerken kan deze toestemming op elk moment 

worden ingetrokken. 

 U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

Er worden geen gegevens van u gebruikt voor marketing-en reclamedoeleinden. 

 

7) Bewaartermijn: 

 

Gegevens worden slechts bewaard voor zolang dat nodig is.  

Dit kan afhankelijk zijn van de bewaartermijn van onze dossiers, bepaald door onze 

opdrachtgever 

 

 

8) Gegevens beveiliging: 

 

 Uw gegevens worden door ons als vertrouwelijk behandeld en de veiligheid van deze gegevens 

 wordt gewaarborgd door o.m. onze IT-systemen up to date te houden. 

 

9) Wijzigingen aan onze privacy policy: 

 

 Wijzigingen aan deze informatie met betrekking tot gegevensverwerking kan steeds op eender 

 welk ogenblik. Wijzigingen en actualiseringen zijn steeds direct van kracht. De meest recente 

 versie zal steeds te consulteren zijn op onze website. 

 

10)  Contactgegevens: 

 

  info@bdv.be 


