
 

AVG / persoonlijke gegevens 

Zoals u wel bekend zal zijn gelden er per 25 mei 2018 nieuwe regels omtrent de 
bescherming van persoonlijke gegevens die door bedrijven beheerd worden. Wij brengen u 
hierbij op de hoogte van onze maatregelen om uw informatie te beschermen. 

Wij beheren informatie zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen, BTW- en KVK-
nummers en bankgegevens. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend binnen ons bedrijf 
voor commerciële en communicatieve doeleinden.  
Wij zullen deze informatie nooit delen, verkopen of bekend geven aan bedrijven of personen 
buiten VDM Plastics, tenzij hier juridische noodzaak toe bestaat. 

U hoeft verder geen actie te ondernemen, maar mocht u geen voor u relevante e-mails op 
gezette tijden wensen te ontvangen, stuur ons dan een e-mail met ‘uitschrijven’ als 
onderwerp. Indien wij niets van u horen, dan gaan wij er van uit dat u ons toestaat uw 
gegevens veilig te bewaren en u van tijd tot tijd op de hoogte te houden van voor u 
interessante zaken. 

Met vriendelijke groet, 

VDM Plastics B.V. 

 

 

GDPR / personal data 

As you are probably aware, there is new EU legislation being brought into force on 25th May 
2018 regarding the way that organizations hold information. We are informing to let you 
know about how we keep your personal information safe. 

We hold information which may include names, telephone numbers, email addresses, VAT 
registration numbers, Company number and Bank details. We use the Data relating to your 
company for trade and general correspondence. For more information you can view our 
Privacy Policy on our website. We will not share, or sell, or disclose to anyone outside VDM 
Plastics, any personally identifiable information collected unless there is a legal obligation to 
do so. 

There is no need to take any action, but if you do want to stop receiving occasional, relevant 
emails please send us an email with ‘unsubscribe’ in the title. If we don't hear from you, we 
will assume that you are happy for us to continue to hold your details and to contact you 
from time to time. 

Best regards, 

VDM Plastics B.V. 

 

 

mailto:info@vdmplastics.com?subject='uitschrijven'
mailto:info@vdmplastics.com?subject='unsubscribe'

