
 

Disclaimer 

Developers House B.V. besteedt veel zorg en aandacht aan de producten, 
dienstverlening en communicatie uitingen. Desondanks is het mogelijk dat 
de informatie die door Pleqqie.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de 
pagina’s van www.pleqqie.nl of www.developershouse.nl  zijn die van de 
auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of 
de internetprovider. 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.pleqqie.nl geschikt 
is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle 
informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin 
deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg 
ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of 
anderszins. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt 
met het gebruik van de producten, diensten of communicatie uitingen van 
Pleqqie.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Pleqqie.nl te kunnen 
raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade 
die het gevolg is van het gebruik van informatie of het product die door middel 
van Pleqqie verkregen is. 

De ontvanger of afnemer van informatie afkomstig van Pleqqie wordt altijd 
aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te 
verrichten voor gebruik van verkregen informatie. De informatie op 
www.pleqqie.nl wordt aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen 
tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden 
aangebracht. 
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Privacy Statement 

Pleqqie/Developers House geeft veel om uw privacy. Bij onze verwerking 
houden wij ons aan de eisen die de wet Europese Privacy Verordening (AVG) 
stelt. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor 
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de 
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter 
beschikking aan derden. 
 
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de 
daarop ontsloten dienstverlening van Pleqqie.nl. De ingangsdatum voor de 
geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2020, met het publiceren van een 
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande 
versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden 
verzameld, waar deze 
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden 
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen 
wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en  hoe wij uw gegevens 
tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de 
door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
 
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze 
contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het 
einde van ons privacy beleid. 
 

• Bij het aanmaken van uw account gaat u akkoord dat de ingevulde 
gegevens nodig zijn om uw account te kunnen gebruiken en geeft u 
Pleqqie toestemming om deze te gebruiken voor dit doeleinde; 

• Indien u bij het aanmelden het vinkje contact opnemen voor 
marketingdoeleinden heeft aangevinkt, geeft u 
Pleqqie/Developershouse toestemming voor het gebruik van uw 
persoonsgegevens voor interne marketing doeleinden; 

• Pleqqie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en verwerkt 
slechts de gegevens die opgegeven zijn bij aanmelding; 



 

• U heeft de mogelijkheid uw toestemming in te trekken, de app te de-
installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen. Stuur 
hiervoor een mail naar hello@pleqqie.nl; 

• Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de aanmaak en het gebruik 
van de applicatie; 

• Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor beschreven 
doelen nodig is; 

• Pleqqie verzamelt slechts gegevens die echt nodig zijn voor de werking 
van de app; 

• uw persoonsgegevens voldoende beveiligt, zowel in technisch opzicht 
(https) als in organisatorisch opzicht (bijvoorbeeld wie toegang heeft 
tot uw gegevens). Wij raden aan om een wachtwoord te gebruiken dat 
niet al gebruikt wordt bij andere sites. 

 
Webhosting 
 
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Triple Interactive. Triple 
Interactive verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw 
gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens 
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 
persoonsgegevens. Triple Interactive heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik 
van uw persoonsgegevens te voorkomen. Triple Interactive is op grond van 
de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 
 
E-mail en mailinglijsten 
 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw 
naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke 
e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de 
‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw 
persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. 
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die 
inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp 
behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder 
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verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met 
derden te delen. 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten 
van Triple Interactive. Deze partij heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies 
en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Triple 
Interactive heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-
mailverkeer vertrouwelijk. 

Payment processors 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel 
maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, 
adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw 
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken 
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan 
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde 
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens 
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening 
waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer 
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Pleqqie/Developers 
House B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van het RIVM- of 
Rijksoverheid beleid binnen uw organisatie en kan niet aansprakelijk 
worden gesteld wanneer u niet nageleefde regels. Wij bieden met Pleqqie 
slechts de mogelijkheid om ruimtes en werkplekken te reserveren.

Contactgegevens 

Pleqqie by Developers House 
Anthony van Hobokenstraat 7 
3161KR Rhoon Nederland 
T (010) 4850995 
E hello@pleqqie.nl   
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