
    

 

 

 

 

                                DISCLAIMER EFI FACTURATIE 

 

 

Deze website wordt beheerd door EFI FACTURATIE. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. 

 
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 

 

Gebruik van deze website 

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie over EFI FACTURATIE, het EFI FacturatiePRO pakket en het EFI 
GarageService pakket. De webapplicaties zijn speciaal ontwikkeld met specifieke functionaliteiten, waardoor onze gebruikers enorm veel tijd 
en kosten kunnen besparen. 

Ondanks het feit dat EFI FACTURATIE de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij 
gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden kan EFI FACTURATIE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit 
van de geboden informatie. 

De EFI FACTURATIE applicatie’s maken gebruik van 2 klimaatneutrale streng beveiligde datacenter: EvoSwitch en Schuberg Philis, beide 
gevestigd in Amsterdam. Deze datacenter hanteren de hoogst mogelijke normen voor data beveiliging, volgen nauwlettend de 
ontwikkelingen van certificeringen in de IT-industrie en verbeteren hun faciliteiten aan de hand van de nieuwste reguleringen. Beveiligingen 
volgens de richtlijnen van de PCI-DSS “Data Security Standards” en de ISO/IEC 27002 “Information Security Standards”. Op deze wijze 
kunnen wij onze licentienemers betrouwbare bedrijfscontinuïteit garanderen met optimale connectiviteit in een veilige omgeving. 
 

EFI FACTURATIE beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt 
is voor gebruik vanuit of in andere landen. EFI FACTURATIE kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken 
functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan 
brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten 

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. 
Dergelijke informatie is door EFI FACTURATIE niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. EFI FACTURATIE 
wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de 
geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. 

Intellectuele eigendomsrechten 

EFI FACTURATIE respectievelijk de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met 
betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en 
printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EFI FACTURATIE over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren 
of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EFI 
FACTURATIE. 

Online communicatie 

Berichten die u stuurt per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. EFI FACTURATIE adviseert u    
om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan derden te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan derden     
per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. 

Vrijwaren 

U zult EFI FACTURATIE respectievelijke rechthebbenden en haar werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn 
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten 
van derden. 
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                           PRIVACYVERKLARING EFI FACTURATIE 

 

EFI FACTURATIE verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze 
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook 
aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@efifacturatie.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben 

EFI FACTURATIE verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 

– Het afhandelen van uw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Hoe lang we gegevens bewaren 

EFI FACTURATIE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 10 jaar via de streng beveiligde datacenters EvoSwitch en Schuberg Philis, beide in Amsterdam. 
Deze datacenters hanteren de hoogste normen voor data beveiliging. 
 

Delen met anderen 

EFI FACTURATIE deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om 
te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-
overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EFI FACTURATIE blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EFI FACTURATIE uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen 
met uw nadrukkelijke toestemming. 

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@efifacturatie.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te 
maken. Dit ter bescherming van uw privacy. EFI FACTURATIE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging 

EFI FACTURATIE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@efifacturatie.nl  
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