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Geachte heer de Hoop, beste Jesper, 

 

Bedankt voor uw investeringsaanvraag, wij zijn blij u als opdrachtgever van dienst mogen zijn.  

Ik wil u dan ook bedanken voor uw vertrouwen in Apart Internet en Hosting als interactief bureau.  

Graag maken we van u online communicatiemiddelen een groot succes.  

 

Omschrijving opdracht 

• Het ontwerp en realisatie van een website voor De Hoop Electro Service en verzorgen hosting. 

• Alle voorkomende werkzaamheden worden opgenomen als dienst. 

• Daarnaast worden er referenties getoond in beeld (projecten) en geschrift (testimonials). 

• Onder de website wordt een CMS systeem (content management systeem) ingericht waarin de diverse 

   pagina’s kunnen worden bijgehouden met diensten pagina’s. 

• Indeling van de pagina’s zoals weergegeven in een flowchart welke bij de presentatie van de 1ste fase 

   wordt meegenomen op basis van gesprek.  

• Door middel van call to action knoppen zoals emailformulier, terug bel knop en gesprek aanvraag kan men  

   meer informatie van de bezoeker achterhalen en in contact komen wanneer het jouw uitkomt. 

• Hosting verloopt i.v.m. CMS Systeem via Apart Hosting zodat de updates en back-up’s van de website 

   automatisch ingeregeld worden en er altijd snel een back-up terug geplaatst kan worden mits nodig. 

• Optioneel wordt meegenomen het opzetten voor een digitale nieuwsbrief.  

• Website wordt adaptive gebouwd wat wil zeggen dat deze mee schaalt op pc, tablet, of mobiel. 

• Koppeling van Sociale Media iconen op de website inbegrepen, aanmaken, ontwerpen en inrichten van de  

   diverse sociale media kanalen zie optioneel. 

 

 

Door opdrachtgever te verstrekken materialen of gegevens 

Diverse afbeeldingen en teksten digitaal aan te leveren door de opdrachtgever of leverancier. 

 

 

Rechten van intellectuele eigendom / Gebruik en licentie 

Uit deze opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Apart Internet.  

De opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp en realisatie zoals dit is 

opgeleverd naar aanleiding van deze opdracht. 

 

1e fase inventarisatie, documentatie en schetsontwerp 

  

 
          

    

  

  



 

  

Privacyverklaring 

 

Om jouw website bezoekers duidelijk te maken hoe jij met hun gegevens omgaat, plaats je jouw afspraken 

hierover in de privacyverklaring. Je omschrijft wat je met de verzamelde gegevens doet en waarom.  

De inhoud is opgesteld door een advocatenkantoor en juridisch nagekeken.  

Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

 

Apart Groep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Apart 

Groep, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Apart Groep 

verstrekt. Apart Groep kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw bedrijfsnaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Uw domeinnaam 

- Uw IP-adres 

 

Waarom Apart Groep gegevens nodig heeft 

 

Apart Groep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar 

om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch 

onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Apart Groep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 

gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

 

Hoe lang Apart Groep gegevens bewaart 

 

Apart Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er 

geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Delen met anderen 

 

Apart Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

In kaart brengen websitebezoek 

 

Op de website van Apart Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van 

uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.  

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  

Apart Groep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
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Google Analytics 

 

Apart Groep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en 

hoe effectief de Adwords-advertenties van Apart Groep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.  

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),  

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van 

Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de 

Website aan Apart Groep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit 

van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,  

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Apart Groep heeft hier geen invloed op. 

Apart Groep heeft Google geen toestemming gegeven om via Apart Groep verkregen Analytics-informatie te 

gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@apartinternet.nl.  

Apart Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligen 

 

Apart Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

De website van Apart Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  

of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Apart Groep verzamelde persoonsgegevens, 

neem dan contact met Apart Groep op via www.apartgroep.nl, www.apartinternet.nl, www.aparthosting.nl 

& www.apartleads.nl zijn websites van Apart Groep.  

 

Apart Groep is als volgt te bereiken: 

Vestigingsadres:  Apart Groep, Vossenakker 10, 5756 BW Vlierden 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51311089 

Telefoon:  +31(0)493 844 127 

E-mailadres:  info@apartinternet.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring – Apart Groep 3/3 

mailto:info@apartinternet.nl
http://www.apartgroep.nl/
http://www.apartinternet.nl/
http://www.aparthosting.nl/
http://www.apartleads.nl/
mailto:info@apartinternet.nl

