
Privacybeleid Rooskensgroup.com 

Rooskens Group gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site 

gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. 

Statistieken 

We slaan uw bezoekgedrag en informatie die uw webbrowser meestuurt op om te bepalen op welke wijze 

onze website gebruikt wordt. De informatie die wij daartoe ontvangen zullen wij niet met derden delen. 

Nieuwsbrief 

Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief, ontvangt u regelmatig logistiek nieuws van ons. U kunt altijd 

weer uitschrijven via de nieuwsbrief. 

Privacybeleid 

• Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in 

Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. 

• Rooskens Group draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging 

van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen 

wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens 

alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

• Wij zullen gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook 

in het eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden. 

• Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens. 

• U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten 

corrigeren. 

• Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

deze website zijn verbonden. 

• Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

• Rooskens Group spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen 

goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, 

dan kunt u deze e-mailen naar: info@rooskensgroup.com 

• Rooskens Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. 

Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze 

wijzigingen op de hoogte bent. 

Cookies 

• Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden 

door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site 

gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van 

uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die uw 

webbrowser aan ons verstrekt en uw IP-adres). Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG 

(GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc. 

• Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door 

Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of 

cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en 



zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u 

derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic. 

• Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen 

op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen 

via de instellingen van uw browser verwijderen 

Diensten van derden 

• Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvangt u regelmatig logistiek nieuws van ons. U 

kunt zich altijd weer uitschrijven. Nieuwsbrieven versturen we via Mailchimp.com, wereldwijde 

marktleider op het gebied van e-mailmarketingsoftware. 

• Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens 

de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail 

nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.  

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Rooskens Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en 

cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn 

aangebracht. Indien Rooskens Group een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze 

waarop Rooskens Group uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een 

berichtgeving op onze website(s)of  in de nieuwsbrief. 

 

 

Rooskens Group 

Rooskens Group bestaat uit de werkmaatschappijen  

- Rooskens bv 

- MR Expeditie bv 

- Rooskens Shipping bv 

- Rooskens Support bv 

De werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van internationaal wegtransport, spoorvervoer, 

koeltransport, scheepvaart en luchtvracht. 

 

Rooskens Group 

Holstraat 2 

6082 BC Buggenum 

Telefoon:  +31(0)475 583 100  

Fax: +31(0)475 583 110 
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