
De Privacy Policies van Silvera International bv
Silvera International is agenturenfirma en vertegenwoordigd verschillende merken gordijnstoffen, 
meubelstoffen, behang, meubels en accesoires ingeschreven bij de KvK  32053780

Privacy policy voor bezoekers aan deze website.

Beheer website 
Deze website staat onder beheer van Silvera International bv 

Gegevens van bezoekers van de website 
Op de website zijn verschillende invulformulieren beschikbaar. De daarin gevraagde gegevens zullen 
uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe het formulier dient. Dit doel staat op het formulier 
vermeld. 

Cookies 
We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze site te bieden. We maken gebruik van functionele, 
analytische en social media cookies. Bij het bezoek van de website kunt u uw voorkeuren opgeven. 

Vragen 
Bezoekers van deze website kunnen met vragen over onze Privacy Policy terecht bij Silvera International 
bv door gebruik te maken met het op deze site beschikbare formulier  contact. 

Disclaimer 
Silvera International bv is gerechtigd de inhoud van haar Privacy Policy te wijzigen zonder dat de 
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor 
afdoende.

Privacy Policy voor Relaties

Deze is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers van de website en geldt voor iedereen die 
relatie van Silvera International bv is, natuurlijk of rechtspersoon.  

Gegevens die door een relatie worden verstrekt 
De Silvera International bv kan de gegevens die door een relatie verstrekt worden voor de volgende 
doeleinden gebruiken: 

• De Naam-, Adres-, en Woonplaats (NAW) gegevens voor het verzenden van goederen en
correspondentie, het bezoeken van vertegenwoordigers of directieleden voor ver en of inkoop.

• De email gegevens voor het versturen van fakturen, orderbevestigingen, aanmaningen en
zakelijke communicatie.

• De betalingsgegevens worden gebruikt voor het periodiek innen van fakturen (bij incasso
machtiging) danwel terugstorten van credit tegoeden.

• Het (incidenteel) versturen van andere berichten of e-mails die betrekking hebben op een
aanbieding of verkoopactie

Gegevens verstrekken aan derden 
Gegevens die door een relatie aan de silvera international bv zijn verstrekt zullen nooit aan derden 
worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel: 

• Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

• NAW bestanden aan de drukker voor het versturen van drukwerk

Beveiliging 
De gegevens die een verenigingslid aan Silvera International bv heeft verstrekt, worden in een beveiligde 



en professionele omgeving opgeslagen (het ledenadministratie systeem). Alleen daartoe geautoriseerde 
bestuurs- en kaderleden hebben toegang tot hetrelatie systeem administratie systeem. Het systeem maakt 
daarbij gebruik van verschillende autorisatie profielen. 

Aanpassing van relatiegegevens 
Een relatie heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Op de website is 
daarvoor een mutatieformulier beschikbaar. Via het contactformulier op de website heeft een relatiete 
allen tijde de mogelijkheid de opgeslagen gegevens op te vragen. Bij beeindiging van de relatie zullen op 
verzoek na het verstrijken van de wettelijk geldende bewaarplicht gegevens worden gewist. 

Disclaimer 

Silvera International bv  is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen 
in de jaarlijkse aandeelhouders vergadering worden geaccordeerd en vervolgens worden gepubliceerd op 
de website www.silvera.nl 

 


