
Privacy Verklaring

Algemeen

WB Evenementen is een evenementenbureau. Wij organiseren grotere publieksbeurzen en 
markten op het gebied van verzamelen, modelbouw, creatief en hobby. Onze klanten zijn de 
standhouders en bezoekers van onze beurzen en adverteerders in onze beursgidsen.
Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van onze standhouders en 
adverteerders. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens WB Evenementen  
van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze verklaring 
zorgvuldig te lezen.

WB Evenementen is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn:

WB Evenementen (Wouter Beerekamp) 
Oosterzoom 28
9321 EK  PEIZE                                                                                                                                   
050-5033926                                                                                                                             
info@wbevenementen.eu 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit 
naam van de door WB Evenementen georganiseerde beurzen en bijbhorende reclameuitingen.

Omgang met uw persoonsgegevens

WB Evenementen vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw 
persoonsgegevens omgaan. WB Evenementen zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden.

WB Evenementen legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld 
wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan een beurs of evenement of wanneer adverteert in 
één van onze beursgidsen. 

Indeling privacy statement

In dit privacy statement geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. 
Welke persoonsgegevens dat zijn is afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en wat voor 
soort overeenkomst u als standhouder of als adverteerder met ons bent aangegaan.  
Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de verwerking 
van persoonsgegevens voor een aantal specifieke diensten van WB Evenementen en het gebruik 
van onze websites en social media kanalen.

1 Algemene Informatie 
In dit deel treft u algemene informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens die voor  
onze diensten geldt. 

Grondslag voor verwerking

WB Evenementen gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling 
van een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst met u als deelnemer of standhouder 
of adverteerder in relatie tot een beurs of evenement. Tevens kan WB Evenementen een wettelijke 
verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Als WB Evenementen persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal WB 
Evenementen deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar 
de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.
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Cookies

WB Evenementen maakt geen gebruik van cookies op de eigen websites.

Bewaartermijnen

WB Evenementen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zolang wij een 
relatie met betrokkene hebben. Ofwel u blijft deelnemen aan en/of adverteert in relatie tot onze 
beurzen en evenementen. Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat 
WB Evenementen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

WB Evenementen heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.

Uw rechten

Op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

Inzage
u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 
een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Correctie
Zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.

Wissen
U kunt ons een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens 
kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.

Beperken
Als u vindt dat WB Evenementen uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt 
u die verwerking laten beperken.

Bezwaar
U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke
omstandigheden. Bij bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct 
marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdracht
U kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt 
op basis van toestemming of een overeenkomst met WB Evenementen.

Vragen en verzoeken

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw 
persoonsgegevens? Stuur dan een bericht naar:

WB Evenementen.
Oosterzoom 28
9321 EK PEIZE
of een e-mail aan: info@wbevenementen.eu 

Om te voorkomen dat we de verkeerde gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen, vragen 
wij u om u bij indiening van een dergelijk verzoek u te identificeren. Dat kan door een kopie van 
een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw 
pasfoto onleesbaar te maken. 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WB Evenementen, 
dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, 
dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
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Wijzigingen Privacy Verklaring

WB Evenementen kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze 
websites gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 1 januari 2019 

2 Beurzen en evenementen
WB Evenementen organiseert beurzen en evenementen. Als exposant of adverteerder verstrekt u 
aan WB Evenementen persoonsgegevens. Wij vragen geen persoonsgegevens van bezoekers. 

Persoonsgegevens Exposanten / Standhouders 

In het kader van een door ons georganiseerde beurs of evenement gaan wij een overeenkomst 
aan met exposanten en standhouders. Zij huren tegen betaling een afgemeten standplaats die 
vervolgens door WB Evenementen beschikbaar wordt gesteld. 

Persoonsgegevens

In dat kader kan WB Evenementen de volgende gegevens van u verwerken:

• Bedrijfsgegevens;
• NAW-gegevens; 
• Contactgegevens, zoals (mobiel) telefoonnummer en emailadres; 
• Beeldmateriaal;  
• Factuuradres; 
• Betaalgegevens

Doelen van verwerking

WB Evenementen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Communicatie doeleinden; 
• Organisatie en uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot (deelname aan) beurzen 

en evenementen; 
• Registratie; 
• Levering van diensten;
• Facturatie (standplaatsen) en betalingsdoeleinden; 
• Afhandeling betalingsgeschillen
• Relatiebeheer, PR en marketing, 
• Het verwerken van aangiftes voor diefstal of beschadiging; 
• Registratie en afhandeling van gevonden voorwerpen; 
• Vastleggen en de afhandeling van klachten en incidenten; 
• Het doen van betalingen; 
• Innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan; 
• Het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van accountantscontrole; 
• Direct marketing; 
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen; 

Derden

In het kader van de uitvoering van haar diensten kan WB Evenementen uw persoonsgegevens 
uitwisselen met derde partijen. Denk aan de partijen die betrokken zijn bij de organisatie en 
uitvoering van de beurzen en evenementen zoals de eigenaren (verhuurders) van de beurslocaties
of ingehuurde beveiligingsbureaus (security). 

Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als 
we dat wettelijk verplicht zijn. In het kader van de accountantscontrole kan een accountant uw 
persoonsgegevens inzien. De politie, de gemeente of een andere overheidsinstelling kan 
gegevens bij ons opvragen, bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.



Persoonsgegevens Adverteerders 

In het kader van een door ons georganiseerde beurs of evenement kunnen wij een overeenkomst 
aangaan met adverteerders wanneer wij voor het betreffende evenement een beursgids uitgeven.  
Zij huren tegen betaling een bepaalde ruimte (formaat) in de beursgids die vervolgens door WB 
Evenementen beschikbaar wordt gesteld. 

Persoonsgegevens

In dat kader kan WB Evenementen de volgende gegevens van u verwerken:

• Bedrijfsgegevens;
• NAW-gegevens; 
• Contactgegevens, zoals (mobiel) telefoonnummer en emailadres; 
• Beeldmateriaal;  
• Factuuradres; 
• Betaalgegevens

Doelen van verwerking

WB Evenementen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Communicatie doeleinden; 
• Organisatie en uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het adverteren; 
• Registratie; 
• Levering van diensten;
• Facturatie (advertentieruimte) en betalingsdoeleinden; 
• Afhandeling betalingsgeschillen
• Relatiebeheer, PR en marketing, 
• Vastleggen en de afhandeling van klachten en incidenten; 
• Het doen van betalingen; 
• Innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan; 
• Het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van accountantscontrole; 
• Direct marketing; 
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen; 

Derden

In het kader van de uitvoering van haar diensten kan WB Evenementen uw persoonsgegevens 
uitwisselen met derde partijen. Denk aan de partijen die betrokken zijn bij de organisatie en 
uitvoering van de beurzen en evenementen zoals de eigenaren (verhuurders) van de beurslocaties
of ingehuurde beveiligingsbureaus (security). 

Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als 
we dat wettelijk verplicht zijn. In het kader van de accountantscontrole kan een accountant uw 
persoonsgegevens inzien. De politie, de gemeente of een andere overheidsinstelling kan 
gegevens bij ons opvragen, bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.

Persoonsgegevens Bezoekers

In het kader van een door ons georganiseerde beurs of evenement gaan wij een overeenkomst 
aan met bezoekers. Zij betalen entreegelden en krijgen vervolgens van WB Evenementen toegang
tot de beurs of het evenement. 

Persoonsgegevens

WB Evenementen ontvangt en vraagt geen persoonsgegevens van beursbezoekers. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van online ticketing en daarmee betaling van entreegelden voorafgaand 
aan de beurs. Evenmin wordt bij de entree gebruik gemaakt van pinbetaling en worden de 
entreegelden uitsluitend contant voldaan.

Wel kunnen op onze beurzen aanwezige bevoegde beveiligers aan bezoekers om een legitimatie 
vragen wanneer daartoe aanleiding is. Dit volgens de in Nederland geldende legitimatieplicht.   



3 Websites en Social Media
Door WB Evenementen wordt via websites en Facebook content of beursinformatie aangeboden. 
Op onze websites wort geen gebruik gemaakt van cookies.                                                               
Als u via het online contactformulier, rechtstreekse email of via een bericht (facebook) contact met 
ons zoekt, dan laat u persoonsgegevens achter. 

Persoonsgegevens

Via de website en door middel van online communicatie kunnen door WB Evenementen 
onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt.

• NAW-gegevens; 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; 
• Functie en bedrijfsgegevens; 

Doelen van verwerking

Bij haar dienstverlening verwerkt WB Evenementen uw persoonsgegevens voor diverse 
doeleinden, zoals:

• Communicatie onderhouden, waaronder het beantwoorden van vragen en de behandeling 
van klachten of het verwerken van uw verzoek voor deelname; 

• Relatiebeheer, PR en (direct) marketing, waaronder het op verzoek toesturen van 
informatie over de door WB Evenementen georganiseerde beurzen 

Derden

Voor de online communicatie maakt WB Evenementen gebruik van de diensten van andere 
partijen, zoals de websitehoster en aanbieders van social mediakanalen. Met hen worden geen 
persoonsgegevens uitgewisseld. 
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