
 

Uw privacy is belangrijk voor Drechtse Energie! 

De Drechtse Energie Coöperatie U.A.  is een coöperatie die in 2014 is opgericht voor en door 

inwoners van de Drechtsteden. Ons doel is bijdragen aan het terugdringen van vervuilende 

energiebronnen en het stimuleren van energieopwekking uit duurzame bronnen.  

Drechtse Energie verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende 

wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet 

aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan 

welke regels we ons houden. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke 

informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. 

Drechtse Energie behoudt zich het recht voor om het privacybeleid en de -verklaring te wijzigen. 

Welke gegevens leggen we vast en wat doen we ermee? 

Drechtse Energie houdt een administratie van haar relaties bij. Relaties zijn personen die: 

● lid zijn van Drechtse Energie  en/of 

● investeren in 1 van de opwekkingsprojecten van de coöperatie   en/of 

● een contactformulier hebben ingevuld   en/of 

● als vrijwilliger bij één van onze activiteiten betrokken zijn. 

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, 

geslacht en voor deelname aan een postcoderoos de IBAN en EAN) om u gericht te kunnen 

informeren over nieuws en projecten en om investeringen juist te kunnen administreren. Het 

verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of e-mail. Ook vindt persoonlijke werving 

plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.  

Drechtse Energie kan bij het verzenden van e-mail nieuwsbrieven gebruik maken van een systeem 

waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop u deze e-mails opent. Ook kan Drechtse 

Energie kijken of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Drechtse Energie haar 

informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. 

Ons registratiesysteem maakt het mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht 

specifieke doelgroepen kunnen benaderen. 

We verzamelen financiële data en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst 

(lidmaatschap of investering). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële 

doeleinden. 

Wat registreren we bij bezoek aan de website? 

Zoals de meeste websites kan de site www.drechtseenergie.nl “cookies” of kleine bestandjes 

plaatsen in de browser van de computer van een bezoeker. We gebruiken deze cookies om 

(anoniem) informatie op te slaan. We verzamelen de volgende info: de naam van uw internet service 

provider, de browser en het type machine dat u gebruikt, de website die u naar ons doorverwees, de 

pagina’s die u bezocht en de datum en tijd waarop u ze bezocht. 

De cookies die we plaatsen, zijn afkomstig van Google Analytics, Facebook en Twitter. Daarnaast 

worden er door de site zelf cookies geplaatst om de werking van de website te verbeteren. Deze 

http://www.drechtseenergie.nl/


cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden na het sluiten van je browser automatisch 

verwijderd. 

 

Wat zijn uw rechten? 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten 

wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via een contactformulier of via email doorgeven aan 

Drechtse Energie. 

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. 

Drechtse Energie is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen 

verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.  

Zijn uw gegevens goed beveiligd? 

Drechtse Energie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke 

gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat 

persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe 

bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt 

verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden. 

Heeft u een vraag of een klacht over ons privacybeleid? 

Hebt u een vraag of een klacht over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons aanspreekpunt 

voor privacybescherming: 

Drechtse Energie Coöperatie U.A. 

t.a.v. Hans Visser 

Balsa 200 

3315 NL  Dordrecht 

E: hans@drechtseenergie.nl 
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