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Coolblue Energie valt onder toezicht van 
de Autoriteit Consument en Markt.

Je wilt natuurlijk geen pottenkijkers als je je aanmeldt bij Coolblue Energie, handelsnaam van 
ServiceHouse B.V. Gelijk heb je. Dat zouden wij ook niet willen. Daarom doen wij er alles aan 
om je gegevens ook echt privé te houden. In deze privacyverklaring lees je alles over hoe wij je 
persoonsgegevens verwerken.

1. Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, opvragen, 
gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Persoonsgegevens zijn alle 
gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam en adres, maar ook – in combinatie 
daarmee - verbruiksgegevens. 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Coolblue Energie is een handelsnaam van ServiceHouse B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
62009761, gevestigd te Amersfoort aan het Stationsplein 21, 3818 LE. ServiceHouse B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van 
je persoonsgegevens. 

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van personen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus 
bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 

• (voormalige) klanten; 

• Personen die interesse tonen in onze producten en diensten; 

• Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of  
hebben gehad.  

Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met ons heeft en contactgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat 
bedrijf of die organisatie verplicht om deze personen hierover te informeren. In deze privacyverklaring kunnen deze personen 
zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van derden met wie wij geen 
klantrelatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld als je een huis huurt inclusief energie.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij beschikken over de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt gegeven of als je gebruik maakt van onze diensten 
en producten. Wij kunnen ook openbare bronnen raadplegen of gegevens via derden verkrijgen, zoals het Toegankelijk 
Meetregister. Zo kunnen we actuele meterstanden ophalen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

• NAW-gegevens 

• geslacht 

• geboortedatum  

• contractgegevens 

• communicatie (mails, voicelogs, 
chat) 

• IBAN rekeningnummer 

• klachten 

• financiële gegevens 

• technische gegevens aansluiting 
(bv. EAN code) 

• (slimme) meet-, en 
verbruiksgegevens 

• standaard jaarverbruik 

• foto en video van 
elektriciteitsaansluitingen

• profielen  

• tijds- en locatiegegevens inzake 
digitale ondertekening 
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Wij bewaren persoonsgegevens volgens ons interne retentiebeleid en/of zolang als (i) je klant bent of interesse blijft  
tonen in onze diensten, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden gegevens mogen 
bewaren, als dit nodig is.

5. Waarvoor verwerkt Coolblue Energie persoonsgegevens?

A. Uitvoering overeenkomst tussen jou en Coolblue Energie.

Als je bij ons klant wilt worden of interesse hebt in een nieuw product of een nieuwe dienst, hebben wij 
persoonsgegevens nodig. Zo mogen energieleveranciers bij alle nieuwe klanten een kredietwaardigheidsonderzoek 
doen om te bepalen of je klant bij ons kunt worden of dat wij je eerst om een waarborgsom moeten vragen om je 
aanmelding verder te kunnen verwerken. Wij kunnen je geen diensten leveren zonder je gegevens hiervoor te gebruiken. 
Wij gebruiken je naam en (mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om in contact met je te blijven. 
Wij kunnen gesprekken vastleggen, zoals telefoongesprekken. Hetzelfde geldt voor de vragen die je ons per mail, post, 
app, chat of telefonisch stelt. Dit doen wij vooral voor trainingsdoeleinden. Maar we hebben jouw gegevens bijvoorbeeld 
ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken. 

We verwerken je persoonsgegevens ook om (jaar)nota’s te sturen, deze te incasseren en om bij te houden wat je 
hebt verbruikt in de afgelopen periode. Ook stellen we een nieuw termijnbedrag vast. Als je bij het aangaan van je 
overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de (termijn)bedragen van je rekening. 
Als je je (jaar)nota’s niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we je daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we 
onze vordering overdragen aan een derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan jouw gegevens die nodig zijn om de 
vordering te incasseren, zoals je naam, adresgegevens en de betreffende factuur.

B. Voor het uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten.

Als je voor je werk contact hebt met ons kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of je 
het bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om in contact te blijven met het bedrijf waarvoor je werkt.

C. Om wettelijke verplichtingen na te komen.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Bijvoorbeeld wanneer de (energie)
leveringstarieven wijzigen. Wij kunnen ook wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan een verzoek om 
persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals een toezichthouder 
(bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”)), de Gemeente, de Belastingdienst of aan de politie. De verdere 
verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken hier alleen 
aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke eisen voldoet. Omdat wij moeten voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, verwerken wij uw gegevens ook in het kader van accountantscontroles.

Coolblue Energie sluit een aansluitovereenkomst met jou namens je netbeheerder en wisselt je persoonsgegevens 
daarom met de netbeheerder uit. Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens voor het innen van vorderingen voor 
derden. Zoals de netbeheerkosten van je netbeheerder die wij bij je in rekening brengen en vervolgens afdragen aan je 
netbeheerder. 

D. Om toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld om je te informeren over (nieuwe) relevante producten en diensten van andere groepsmaatschappijen van 
Coolblue Energie of activiteiten en acties die Coolblue Energie organiseert. 

Als je een slimme meter hebt, vragen we dagelijks de meterstanden op bij je netbeheerder. Jouw netbeheerder leest de 
meterstanden uit en levert ons deze op dag-, uur- en kwartierbasis aan. Dit doen we bijvoorbeeld als je aangeeft meer 
inzicht te willen in je energieverbruik en -kosten. Als je hiervoor toestemming geeft, kun je die intrekken wanneer je zelf 
wilt. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Het intrekken van je toestemming kan niet met terugwerkende 
kracht.
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E. Om onze producten en diensten te verbeteren.

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, maken we onze producten en diensten elke dag een  
beetje beter. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Dit is dus puur voor  
kwaliteitsdoeleinden, bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product. 

F. Om onze bedrijfsvoering te verbeteren.

Wij kunnen je gegevens verwerken voor het opleveren van managementinformatie en het bepalen van onze algemene 
strategie en het organisatiebeleid. 

G. Om onze promotie- en marketingwerkzaamheden uit te voeren.

We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je op de 
hoogte te houden van (nieuwe) producten, diensten en activiteiten. Wil je dit liever niet? Dan kun je je hier gewoon voor 
afmelden.

Als je geen klant meer bent, kunnen we je nog benaderen met een aanbod om weer klant te worden. Tenzij je je hiervoor 
hebt afgemeld. Coolblue Energie hanteert hiervoor een termijn van maximaal 2 jaar nadat we uit elkaar zijn gegaan. 

Als je onze website bezoekt, kunnen we je internetgedrag koppelen aan de informatie die bij ons over jou bekend is, 
zodat je nog beter van onze dienstverlening gebruik kunt maken. Lees ons cookiestatement als je hier meer over wilt 
weten.

Links naar andere sites 

Op onze website staan links naar websites van andere partijen. Coolblue Energie is niet verantwoordelijk voor de manier 
waarop deze partijen met je gegevens omgaan. Kijk daarom of deze websites een privacyverklaring hebben. 

6. Aan wie kunnen wij je persoonsgegevens geven? 

Wij schakelen derde partijen in om te helpen bij onze dagelijkse bedrijfsvoering, zoals serveropslag, communicatie, websites, 
financiële en juridische dienstverlening. Ook delen wij je persoonsgegevens bijvoorbeeld met je netbeheerder om je 
verbruiksgegevens inzichtelijk te maken. 

Voor zover we persoonsgegevens delen met derde partijen en de wet vereist dat we een verwerkersovereenkomst sluiten, doen 
we dit, zodat zij dezelfde eisen hanteren voor gegevensbescherming.

Coolblue Energie, handelsnaam van ServiceHouse B.V., werkt samen met Coolblue B.V. Heb je je aangemeld via de website 
of ander kanaal van Coolblue? Dan stuurt Coolblue B.V. jouw persoonsgegevens naar Coolblue Energie zodat we de 
leveringsovereenkomst kunnen uitvoeren. Wij zullen gedurende de looptijd van de leveringsovereenkomst gegevens delen 
met Coolblue zodat Coolblue een (welkomst)actie kan uitvoeren, toegang kan geven tot de energie bespaarwinkel van 
Coolblue, een verlengaanbod kan sturen wanneer de leveringsovereenkomst afloopt en de dienstverlening van ons kan 
controleren. Wij zijn beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en hebben aanvullende afspraken gemaakt 
over de verdeling van de verantwoordelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens.

Op het moment dat je klant wil worden bij Coolblue Energie, verstrekken wij je gegevens aan Economic Data Resources 
B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. EDR gebruikt je gegevens 
voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en je contactgegevens. Daarnaast worden al je gegevens met betrekking tot je 
betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische 
schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie 
mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als je bezwaar 
wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, zie:  
edrcreditservices.nl/privacy statement.
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7. Wat zijn mijn rechten? 

Je hebt een aantal rechten bij het verwerken van je persoonsgegevens:

• Recht op inzage van je persoonsgegevens; 

• Recht op rectificatie van je persoonsgegevens;

• Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”); 

• Recht van bezwaar tegen het gebruik van  
je persoonsgegevens; 
 
Heb je een vraag of verzoek over één van deze rechten, dan kun je mailen naar privacy@servicehouse.nl. Wij reageren hier 
binnen 4 weken op. Geef altijd de persoonsgegevens mee die van invloed zijn op je verzoek, inclusief je naam, adres en 
telefoonnummer. Er zijn geen kosten verbonden aan je verzoek, behalve als je ongegronde of buitensporige verzoeken doet. 

8. Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd bij Coolblue Energie?

Jazeker. Alleen medewerkers die dit voor hun functie nodig hebben, gebruiken je persoonsgegevens. Willen wij je gegevens 
voor een ander doel gebruiken? Dan doen we dat natuurlijk alleen met jouw toestemming. Natuurlijk nemen we passende 
technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of 
onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of een andere vorm van onrechtmatige 
verwerking van je persoonsgegevens.

9. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Neem dan contact op met onze klantenservice op 088 888 04 03. Heb je specifiek vragen over deze privacyverklaring of  
over het beleid rondom je persoonsgegevens? Neem dan op met onze Functionaris Gegevensbescherming  
via privacy@servicehouse.nl. 

10. Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden? 

Ja, maar dat laten we je natuurlijk van tevoren weten, mochten de wijzigingen invloed hebben op de manier waarop wij je 
persoonsgegevens gebruiken. 

• Recht op beperking van het gebruik van je 
persoonsgegevens; 

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel 
het recht op dataportabiliteit genoemd). 

Coolblue Energie

Postbus 2225,  
3800CE Amersfoort
088 888 04 03

www.coolblue.nl/energie 

KVK 62009761
BTW NL854593184B01 
IBAN NL37ABNA0885982762

klantenservice@coolblue-energie.nl

Coolblue Energie valt onder toezicht van 
de Autoriteit Consument en Markt.


