
Volmacht  
voor de registratie van de weinor 7-jaar-garantie 

 
 

Plaats, Datum: __________________________ Handtekening:___________________________ 
 
 
 

Hiermee volmacht ik de onderstaande onderneming/de onderstaande persoon, om de weinor 7-jaar-garan-
tie voor mijn weinor product op mijn naam te registreren. Ik heb er kennis van genomen, dat mijn daarvoor 
noodzakelijke persoonlijke gegevens (naam, adres en eventueel e-mailadres en telefoonnummer) voor de 
registratie aan de weinor GmbH & Co. KG verstrekt worden.    
 
Gegevens van de gevolmachtigde onderneming/de gevolmachtigde persoon:  
 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Gegevens van de volmachtgever: De met * aangegeven velden zijn verplichte velden:  
 
Aanhef:           De heer          Mevrouw              Familie 
 
Naam:*         _____________________________________________________________ 
 
Adres:*         _____________________________________________________________ 
 
Eventueel e-mailadres:  ________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:      ______________________________________________________________ 
 
Aankoopgegevens:  
 
Opdrachtnummer:*___________________________ 
Opmerking: Het opdrachtnummer ontvangt u van uw weinor vakhandelaar. 

 
Opmerking met betrekking tot gegevensbescherming: 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen en gebruikt voor de activering en uitvoering van de 7-jaar-garantie in garantiege-
vallen bij de aanschaf van een weinor product bij een weinor Top-Partner. Wettelijke grondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. De overdracht van uw contactgegevens vindt uitsluitend plaats aan ontvangers, die deze nodig heb-
ben voor de uitvoering van een dienst (b.v. een vervoerder). Prevalerende legitieme belangen van derden bestaan niet. Uitgebreide informatie over 
de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene vindt u in de Privacyverklaring op onze website. 

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.* 

Toestemming en herroeping* 
Ik ga ermee akkoord dat mijn in dit formulier verzamelde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonummer, e-mailadres) en mijn in dit 
formulier verstrekte gegevens door weinor GmbH & Co. KG, Mathias-Brüggen-Straße 110, 50829 Köln, als fabrikant van de weinor pro-
ducten voor de uitvoering  van de 7-jaar-garantie in garantiegevallen bij de aanschaf van een weinor product bij een weinor Top-Partner 
en voor advies- en informatiedoeleinden over producten en diensten van de weinor GmbH & Co. KG opgeslagen, verwerkt en gebruikt 
worden.  
Mijn toestemming voor het gebruiken van mijn persoonsgegevens voor advies- en informatiedoeleinden kan ik op ieder moment ten 
overstaan van weinor GmbH & Co. KG, Mathias-Brüggen-Straße 110, 50829 Köln, onder Datenschutz@weinor.de herroepen.  

https://www.weinor.nl/gegevensbescherming
mailto:Datenschutz@weinor.de

