
 

 

 
On all our activities are, depending the nature of these activities, the last version of the further mentioned general conditions 

applicable: De Nederlandse Expeditievoorwaarden (the general terms Dutch Forwarding), the general conditions  of the CMR, the 

AVC-conditions, the conditions of COTIF-CIM, the general terms of the Stevedores of Rotterdam, the Physical Distribution terms, the 

NOB general payment terms. The decision which of these terms are applicable in a certain transaction is reserved to Trimodal 

Europe NVOCC B.V., in the case the activities are not directly deductable from the nature of the activities.  

 

 

Trimodal Europe BV Telefoon  :  010-2310231  

                                   Telefax     :  010-2310239 

Hoefsmidstraat 41    E-mail       :  info@trimodal-europe.com 

3194 AA Hoogvliet              Internet    :  www.trimodal-europe.com 

 
Hoogvliet, 12 July 2019 
         Hoogvliet, 12 July 2019 

 
Geachte, 
 
Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet aangaande de bescherming van persoonsgegevens in, kortweg 
AVG. 
Trimodal Europe BV, Trimodal Europe NVOCC BV, Trimodal Europe Beheer BV geven  hiermee aan dat 
we werken volgens deze EU-richtlijn. 
Om een professionele samenwerking te kunnen onderhouden beschikken we over een aantal gegevens 
van u die we bewaren in onze systemen en gebruiken voor communicatie, facturatie, ed.  
Hierbij garanderen wij ook dat de gegevens waarover wij beschikken louter gebruikt worden voor 
professionele doeleinden en worden onder geen enkele voorwaarde gedeeld met externe organisaties. 
Over welke gegevens gaat het concreet: 

• Naam organisatie en vennootschapsvorm 

• Volledig adres 

• Ondernemingsnummer 

• Iban-nr 

• Namen van contactpersonen 

• Telefoonnummers en/of GSM-nrs firma en contactpersonen 

• E-mailadressen: algemeen en van de contactpersonen 

Deze data worden op een transparante wijze  verwerkt, dit wil zeggen: 

• De verzamelde data worden gebruikt tenzij u ons aangeeft dit niet (meer) te doen 

• U kan ons ten allen tijde vragen om uw gegevens volledig, of ten dele te verwijderen uit onze 

bestanden 

• De data van uw organisatie en personeel waarover wij beschikken kan u steeds opvragen  

Dit schrijven wordt gedeeld binnen Trimodal Europe BV, Trimodal Europe NVOCC BV en Trimodal 
Europe Beheer BV zodat al onze medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Mogen we u vragen om dit 
binnen uw organisatie ook te doen zodat al uw collega’s deze nota hebben ontvangen.   
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Namens Trimodal Europe BV, Trimodal Europe NVOCC BV en Trimodal Europe Beheer BV . 
 
 
D.A. van Riel 
Managing director 
 
Mobile: + 31 (0) 6 229 925 75 
don.van.riel@trimodal-europe.com  
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