
 

  ABS Group B.V. t: +31 (0) 598-622544 

  De Zwaaikom 3 f: +31 (0) 598-620875 

  NL - 9641 KV VEENDAM e: info@abshydro.com 

  Postbus 6   NL - 9640 AA  Veendam i: www.abshydro.com 

 

Bank: Rabobank .nr. 1437.77.033  FOR39 

BTW/VAT nr. NL801765535B01  K.v.K. Groningen nr. 02324011  Pagina 1 van 1 

IBAN: NL06 RABO 01437 77 033   BIC: RABONL2U  17-4-15; Nr. 1 

 

Over ABS 

ABS Group BV, gevestigd aan de: De Zwaaikom 3, 9641 KV Veendam. 

Ons Kamer van Koophandel nummer is 02324011 

 

Deze privacy verklaring is ook van toepassing voor haar dochters ABS Cilinders BV & ABS 

Hydromarine BV 

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor? 

Bij inkooporders zullen wij bepaalde gegevens vragen zoals: 

• Bedrijfsnaam 

• Naam contactpersoon 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• Email (ivm orderbevestiging, pakbon kopie & factuur) 

• Kvk nummer 

• BTW nummer 

 

Deze gegevens gebruiken we om de bestelling te verwerken, & om een factuur te kunnen sturen. 

 

Zou u deze gegevens niet met ons delen, dan kunnen wij u niet de door u bestelde producten 

leveren. Ook gebruiken we de gegevens om contact met u te onderhouden. Bijvoorbeeld over de 

voortgang van de bestelling of als wij iets over de bestelling willen controleren. 

 

Nieuwsbrief 

Wij sturen u met deze gegevens niet een nieuwsbrief toe. 

 

Wie ontvangt uw gegevens nog meer? 

ABS Group BV is discreet met uw gegevens & deelt de gegevens niet met anderen, deze gegevens 

zullen ook niet doorverkocht worden aan derden. 

 

Vragen of klachten over het gebruik van uw gegevens? 

Wanneer uw gegevens niet (meer) kloppen kunt u ons altijd vragen die te corrigeren. Als u een 

account heeft aangemaakt, kunt u vaak ook zelf uw gegevens aanpassen.  

 

Wilt u uw gegevens inzien of daarvan een kopie ontvangen, dan kan dat ook. Heeft u vragen of 

opmerkingen over het gebruik van uw gegevens? Neem contact op met ons doormiddel van het 

sturen van een mail naar info@abshydro.com  

 

Veranderingen 

ABS Group BV Blijft werken aan haar organisatie & communicatie. Daardoor kan er soms ook iets 

veranderen in de gegevens die we van u vragen en wat we ermee doen. Ook kan regelgeving 

wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. Wij raden daarom aan 

regelmatig onze Privacy Statement door te lezen. 

  

 


