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PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites, domeinen en applicaties 

beheerd of uitgebaat door GLORIANT BELGIUM BVBA, gevestigd te 2600 Berchem, 

Coremansstraat 34, België, KBO 0464.168.358, en op alle websites, domeinen en 

applicaties beheerd of uitgebaat door XPOfleet B.V., gevestigd te 2909LK Capelle aan 

den IJssel, Riviumboulevard 301-320, Nederland, KvK 64218295 (beide of 

afzonderlijk hierna ook aangeduid met “wij” of “ons”) en op websites en domeinen 

van onze dochterondernemingen of van met ons verbonden ondernemingen.  

Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met 

de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de 

Nederlandse Wet Bescherming persoonsgegevens. Lees deze privacyverklaring om 

meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden 

ingezameld en verwerkt op onze website. 

Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze disclaimer 

XPOmobile (http://www.gloriantgroup.com/xpomobile_disclaimer.pdf), de XPOfleet 

gebruiksovereenkomst en de algemene verkoopsvoorwaarden 

(http://www.gloriantgroup.com/algemene_voorwaarden.pdf). 

1. Verwerking van persoonsgegevens 

Door deze website en/of applicatie te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te 

delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens 

verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven. 

1.1. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens 

Wij gebruiken de gegevens die door u via de website of de applicatie worden 

meegedeeld, enkel om onze dienstverlening aan u te verstrekken, de gevraagde 

informatie en data te leveren en in het algemeen al het nodige te doen om 

overeenkomsten te sluiten en uit te voeren.   
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1.2. Soorten persoonsgegevens die worden verzameld 

Wij verzamelen uw zakelijke gegevens zoals hieronder beschreven, die ons toelaten u 

de optimale gebruikservaring te doen beleven. 

Via deze website of onze software kunnen van elke mogelijke klant onder andere de 

naam, adres, beroep, beroepstitel en functie, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, 

BTW-nummer en e-mailadres verzameld worden, wanneer deze gegevens worden 

meegedeeld bij het intekenen op de website (sign up), bij het invullen van een 

contactformulier, of bij het plaatsen van een bestelling.  

Wij verzamelen nooit gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven in de zin van 

artikel 6 t/m 8 van de Belgische Privacywet. 

Via de mobiele applicatie kunnen onder meer de naam en voornaam van de 

gebruiker, de nummerplaat en het merk of type van voertuig, het voordeel van alle 

aard gelinkt aan dit voertuig, bijtellingspercentage, de looptijd van het 

leasingcontract (weergegeven in een aantal maanden en/of kilometers), de 

kilometerstand, het gemiddeld brandstofverbruik, het aantal getankte liters, de CO2 

uitstoot, eventuele tankkaarten, schades, boetes en bedragen, de lengte van de 

verplaatsingen van zakelijk aard en privéaard, eigen bijdrage voor privé gebruik van 

een bedrijfsvoertuig en mobiliteitsbudget gerelateerde gegevens worden 

weergegeven. De weergave van deze gegevens is afhankelijk van informatie 

verstrekt door de klant en/of de gebruiker.  

Het opslaan van deze gegevens is noodzakelijk voor het behoorlijk functioneren van 

onze software.  

Deze data kan door  ons enkel op anonieme wijze verder worden verwerkt, 

aangewend of geaggregeerd. Geanonimiseerde informatie wordt enkel gebruikt voor 

statistische doeleinden en voor de verbetering van de applicatie.  

Daarnaast registreren wij bij uw bezoek aan de website of de applicatie uw IP-adres, 

uw browser en besturingssyteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de 

door u bezochte pagina’s en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze 

informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere 

verbetering van de website of applicatie.  

1.3. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens 

De verkregen persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij 

behouden ons wel het recht voor om persoonsgegevens over te maken aan bevoegde 

autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. 
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De geanonimiseerde gegevens kunnen verder verwerkt worden door ons, dochter- of 

gelieerde ondernemingen, of andere natuurlijke personen of rechtspersonen die 

optreden als onderaannemer voor ons. Deze onderaannemers hebben enkel toegang 

tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. In dit 

kader zullen de gegevens niet verwerkt worden in een land buiten de Europese 

Economische Ruimte (EER). 

2. Cookies 

Op deze website worden drie soorten zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes 

informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt:  

Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw 

browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten 

navigeren.  

Een tweede soort wordt gebruikt voor onze dienstverlening, om u te kunnen 

identificeren bij een volgend bezoek. 

Een derde soort wordt gebruikt door Google Analytics, om statistieken op te stellen 

over het bezoek aan deze website. Deze cookies worden door Google beheerd, onder 

de condities van de privacyverklaring van Google, te vinden op 

http://www.google.com/privacy.html. 

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, 

maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct functioneert. 

3. Rechten van de gebruiker 

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij 

beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit 

recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette 

contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast 

beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen 

verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht 

wordt met het oog op direct marketing. 

4. Wijzigingen 

Wij behoudens ons het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen. 

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 15 februari 2016. 

http://www.google.com/privacy.html
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5. Contactgegevens 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien 

toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt ons 

contacteren op het volgende adres Coremansstraat 34, 2600 Berchem, België, op 

sales@xpofleet.com of op telefoonnummer +32 3 230 18 12. 
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