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Joulz laadoplossingen B.V. 

Privacyverklaring 

 
1. INTRODUCTIE 

 
Deze privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door  

Joulz laadoplossingen B.V., hierna wij of ons. 
 

In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw 

persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere 
informatie die voor u relevant kan zijn. 

 
Deze privacyverklaring kan mettertijd veranderen. De meest recente versie is te vinden via 

www. Joulz.nl/laadoplossingen 

 
2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?  

 
Joulz laadoplossingen B.V.  verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vermeld 

in deze privacyverklaring. De soort persoonsgegevens verschillen naargelang de dienst die  
Joulz laadoplossingen B.V.  levert, als Charge Point Operator (CPO) of Electro Mobility 

Service Provider (EMSP). Voor verdere informatie over deze diensten en om inzicht te krijgen 

in welke dienst Joulz laadoplossingen B.V.  u levert, verwijzen wij u graag naar 
www.joulz/laadoplossingen. 

 
Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of cliënten 

(ook wel; gebruikers), voor zover deze persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de diensten 

Charge Point Operator (CPO) of Electro Mobility Service Provider (EMSP). Tevens is deze 
privacyverklaring van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van 

onze Charge Assist app. Deze privacyverklaring ziet niet toe op de verwerking van 
persoonsgegevens van individuen buiten de hiervoor genoemde omgevingen. 

 

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?  
 

Joulz laadoplossingen B.V. . is verantwoordelijke voor de verwerking van de 
persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van deze privacyverklaring vallen. In deze 

privacyverklaring wordt vermeld welke persoonsgegevens door Joulz laadoplossingen B.V. 
 worden verzameld en verwerkt, voor welk doel en aan welke personen of entiteiten die  

persoonsgegevens worden of kunnen worden verstrekt.  

Joulz laadoplossingen B.V.  kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen voor 
zover dit is aangegeven in deze privacyverklaring. 

 
4. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

 

Om u onze diensten aan te kunnen bieden als Charge Point Operator (CPO) en Electro Mobility 
Service Provider (EMSP), met inbegrip van het gebruik van onze Charge Assist app, verwerken 

wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:  
 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres) 
 

• Facturatiegegevens (zoals naam van de kaarthouder, bankrekening gegevens)  
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• Voertuig gegevens (zoals type voertuig, kleur, kentekenplaat) 

 
• Foto’s (zoals bijvoorbeeld foto’s van een parkeerplaats)  

 

• Locatiegegevens van de gebruiker (zoals real time gebruiker locatie informatie)  

 

• Transactiegegevens (zoals het ID nummer van de laadpas, technische 
oplaadinformatie, locatiegegevens van de laadpaal)  

 
5. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

 
Joulz laadoplossingen B.V.  verzamelt uw persoonsgegevens: 

 

• Rechtstreeks van u door middel van uw gebruik van onze producten en/of diensten, 
met inbegrip van het gebruik van onze Charge Assist app; of 

• Wanneer u een voertuig koopt via een van onze partners, kunnen wij uw 
persoonsgegevens ontvangen van de desbetreffende partner indien u hier 

toestemming voor verleend heeft; of  

• Wanneer u gebruik maakt van het Joulz laadoplossingen B.V. 
  laadnetwerk maar geen klant bent van ons, kunnen wij uw persoonsgegevens 

ontvangen van andere Charge Point Operators.  
 

 
6. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?  

 

De volgende scenario’s laten zien wanneer en voor welke doeleinden Joulz laadoplossingen 
B.V. uw persoonsgegevens verwerkt. 

 
6.1 Wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten 

 

a) Om u te registreren als gebruiker van onze producten en/of diensten, uw account 
te administreren en de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw account te 

kunnen waarborgen 
 

Uw persoonsgegevens worden in onze systemen geregistreerd zodat u gebruik kunt maken 
van onze producten en/of diensten. Ook zullen wij uw account administreren en de 

vertrouwelijkheid en beveiliging van uw account waarborgen.  

 
Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

 
• Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres)  

 

• Facturatiegegevens (zoals naam van de kaarthouder, bankrekening gegevens) 
 

• Voertuig gegevens (zoals type voertuig, kleur, kentekenplaat) 
 

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op Artikel 6(1)(b) en (f)  

AVG, de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de 
behartiging van de  gerechtvaardigde belangen van Joulz laadoplossingen B.V. heeft een 

gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om de vertrouwelijkheid en 
beveiliging van uw account te waarborgen.   
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b) Om u de functionaliteiten van onze producten en/of diensten te leveren en voor 
hun technisch en functioneel beheer  

 
Indien u gebruik maakt van onze producten en/of diensten verwerken wij uw 

persoonsgegevens. Zo zijn uw persoonsgegevens nodig om de functionaliteiten van onze 

producten en/of diensten goed te kunnen leveren aan u. Ook verwerken wij uw 
persoonsgegevens om de uitvoering van onze producten en diensten te beheren en om 

service en onderhoud te kunnen bieden wanneer dat nodig is.  
 

Indien u gebruik maakt van de Charge Assist app en hiervoor toestemming heeft gegeven, 
kunnen wij ook uw real time locatie verwerken zodat u gebruik kan maken van alle 

functionaliteiten van de app.  

 
Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

 
• Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres)  

 

• Voertuig gegevens (zoals type voertuig, kleur, kentekenplaat) 
 

• Foto’s (zoals bijvoorbeeld foto’s van een parkeerplaats)  
 

• Locatiegegevens van de gebruiker (zoals real time gebruiker locatie informatie)  
 

• Transactiegegevens (zoals het ID nummer van de laadpas, technische 

oplaadinformatie, locatiegegevens van de laadpaal)  
 

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op Artikel 6(1)(a) en 
(b) AVG, de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker en noodzakelijk 

voor de uitvoering van de overeenkomst. 

 
c) Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en/of diensten   

 
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te beoordelen, 

analyseren en verbeteren. Wij gebruiken geaggregeerde persoonsgegevens om 

klantaccounts te analyseren en onze producten en diensten hierop aan te passen. Indien u 
gebruik maakt van onze producten en/of diensten verwerken wij ook uw persoonsgegevens 

om analyserapporten te compileren voor interne ontwikkeling.   
 

Voor dit doeleinde, verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:  
 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres)  

 
• Transactiegegevens (zoals het ID nummer van de laadpas, technische 

oplaadinformatie, locatiegegevens van de laadpaal)  
 

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op Artikel 6(1)(f), voor 

de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Joulz laadoplossingen B.V. 
 

 
Joulz laadoplossingen B.V. 

 heeft een gerechtvaardigd belang om uw geaggregeerde persoonsgegevens te verwerken 
om zo haar producten en diensten te verbeteren.  
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6.2 Wanneer u zaken met ons doet 
 

a) Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer 
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot het beheren en organiseren van 

onze bedrijfsvoering. Dit omvat algemeen beheer, orderbeheer en beheer van onze activa. 
We voeren audits en onderzoeken uit, implementeren zakelijke controles. Ook verwerken 

wij uw persoonsgegevens voor financiën en boekhouding, archivering en verzekering, 
juridisch en zakelijk advies en in het kader van geschillenbeslechting.   

 
Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres) 
 

• Facturatiegegevens (zoals naam van de kaarthouder, bankrekening gegevens) 
 

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op Artikel 6(1)(b) en (f) AVG, 

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de behartiging van de 
 gerechtvaardigde belangen van Joulz laadoplossingen B.V. 

 
 

Joulz laadoplossingen B.V. 
 heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor de 

uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer, met inbegrip van audits, onderzoeken en 

de implementatie van zakelijke controles. 
 

6.3 Wanneer u contact opzoekt met ons 
 

a) Om met u te communiceren (online en offline) 

 
Als u contact met ons opneemt via de contactgegevens op onze website of via de Charge 

Assist app, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden. 
 

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ons, uw 

vraag en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden. 
 

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op Artikel 6(1)(f) AVG, 
voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Joulz laadoplossingen B.V. 

 
 

Joulz laadoplossingen B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te  

verwerken om met u te kunnen communiceren.  
 

6.4 Om te voldoen aan wet- en regelgeving 
 

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en 

regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan belasting of bedrijfsvoering 
gerelateerde verplichtingen moet worden voldaan. Om te voldoen aan relevante wet- en 

regelgeving, moeten wij mogelijk uw persoonsgegevens bekendmaken aan 
overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.    

 
Voor dit doeleinde, verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
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• Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres) 
 

• Facturatiegegevens (zoals naam van de kaarthouder, bankrekening gegevens) 
 

• Voertuig gegevens (zoals type voertuig, kleur, kentekenplaat) 

 
• Transactiegegevens (zoals het ID nummer van de laadpas, technische 

oplaadinformatie, locatiegegevens van de laadpaal)  
 

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op Artikel 6(1)(c) AVG, 
de verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting. 

 

7. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? 
 

7.1 Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Joulz laadoplossingen B.V. 
 

Wij delen uw persoonsgegevens intern alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoer van 

de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Onze medewerkers zijn zich bewust 
van de noodzaak om uw privacy te respecteren en zijn slechts geautoriseerd om die 

persoonsgegevens te raadplegen welke nodig zijn om hun rol en functie uit te kunnen voeren.  
 

7.2 Toegang tot uw persoonsgegevens door derden  
 

De volgende categorieën van partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van 

toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons:  
 

• Zakenpartners van Joulz laadoplossingen B.V.  (om u te registreren als een 
gebruiker en om onze producten en/of diensten aan u te leveren) 

 

• Laadpaalfabrikanten (om u service en onderhoud van onze producten en/of diensten 
te kunnen aanbieden) 

 
• Betalingsplatforms (om onze betalingen en facturatie te beheren met betrekking tot 

onze geleverde producten en/of diensten) 

 
• IT-partners (om technische en operationele ondersteuning te kunnen bieden) 

 
• Telecom leveranciers (om de online telecommunicatie tussen oplaadpunten en data 

centra te kunnen voorzien) 
• Cloud providers (om gegevens die Joulz laadoplossingen B.V.  verwerkt online te 

kunnen opslaan). 

 
Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zullen wij de vereiste contractuele, 

technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw 
persoonsgegevens alleen worden verwerkt indien dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de 

doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. De derde partijen zullen uw 

persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
 

Indien uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de 
Europese Economische Ruimte (EER) dat geen passend beschermingsniveau biedt, nemen wij 

maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Dit 
doen wij door EU-modelcontracten aan te gaan met derde partijen of door te zorgen dat 
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passende waarborgen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van het EU-US Privacy 
Shield Framework.  

 
In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer 

dit wettelijk verplicht is.  

 
 

 
 

7.3 Het gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers 
 

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van  

Joulz laadoplossingen B.V. verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een 
verwerkersovereenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Deze overeenkomst legt verplichtingen op aan de verwerker om ervoor te 
zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt en dat dit  

uitsluitend gebeurt om haar diensten aan ons te leveren.  Tevens wordt de verwerker in deze  

overeenkomst verplicht om uw persoonsgegevens minimaal volgens hetzelfde niveau als Joulz  
Laadoplossingen B.V. te beveiligen. 

 
8. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEWAARBORGD?  

 
 Joulz laadoplossingen B.V. heeft waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en  

veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke 

en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen  
tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, 

ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige  
verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. 

 

9. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 
 

Joulz laadoplossingen B.V. 
 bewaart uw persoonsgegevens alleen voor zover dat dit nodig is voor de doeleinden zoals 

beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem 

gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn. 
 

10. HOE KUNT U UW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN?  
 

U heeft het recht op inzage van een overzicht of kopie van uw persoonsgegevens en, onder 
bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. In bepaalde 

gevallen heeft u ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het 

recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.  
 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens 
onderaan deze privacyverklaring. Let wel, wij kunnen om additionele informatie vragen ter 

verificatie van uw identiteit bij het inroepen van uw rechten. 

 
Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een 

bepaald doeleinde, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken 
van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen 

hierover via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. 
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11. KUNT U EEN KLACHT INDIENEN? 
 

U kunt een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder indien u ontevreden bent over het gebruik 
van uw persoonsgegevens door  

Joulz laadoplossingen B.V. 

. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, 
of omdat u een verzoek tot inzage of rectificatie heeft gestuurd en u niet tevreden bent met 

de manier waarop wij om zijn gegaan met uw verzoek. 
 

De contactgegevens van de Nederlandse toezichthouder zijn:  
 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag  

Nederland 
 

 

12. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS? 
 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegeven willen wij u vragen om 
eerst deze privacyverklaring te raadplegen. Voor overige vragen of klachten, kunt u contact 

opnemen met: 
 

Joulz laadoplossingen B.V. 

Stammerdijk 1f 
1112 AA Diemen 
Nederland 
info.ev@joulz.nl 

+31 (0) 88 60 50 700 


