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  Mijnheer, 

  Geachte Klant,

 

 MACC ontwerpt en commercialiseert al

jarenlang innoverende producten die aan de behoeften

van de vakman in de bouwindustrie beantwoorden.

 

 Hebt u een idee of bent u ontwerper van producten 

dat handig zou zijn voor talrijke vakmensen in de bouw, aarzel

in dit geval niet de achterkant van dit document in te vullen. 

Als het onderzoek van uw project positief uitvalt, engageert MACC 

zich u een partnership te bieden zodat wij de krachten kunnen 

bundelen voor het welzijn van de bouwsector dankzij uw idee.

 Met vriendelijke groet,

MACC BENELUX BV/SRL - Grootveldstraat 87 - B - 1910 KAMPENHOUT - Tel. +32 16 62 31 22 - Fax +32 16 62 31 27 

AFDELING INNOVATIE



Naam       Onderneming 

Adres 

Postcode    Plaatsnaam

Tel.                                     E-mail

Beschrijving van uw idee of materiaal / product:

Wat zijn de voordelen van uw idee of materiaal / product:

Hebt u een prototype ontwikkeld?                   JA   NEE 

Hebt u een tekening van uw prototype?            JA    NEE 

Hebt u een foto van uw uitrusting?                    JA    NEE 

Zo ja, verzoeken 

wij u deze bij dit 

document te voegen.

Datum en handtekening

>

>

>

>

>

>

ijersterke ideeën

VERTROUWELIJKE INLICHTINGEN

AFDELING INNOVATIE

Wij verzoeken u dit inlichtingenblad in te vullen en naar het volgende adres te sturen:  

MACC BENELUX BV/SRL - Grootveldstraat 87 - B - 1910 Kampenhout 

Na de analyse van uw project, nemen we onmiddellijk contact met u op. Alle ontleende documenten zullen worden teruggestuurd.

UW CONTACTPERSOON BIJ MACC

MACC verzamelt uw persoonlijke gegevens in het bijgevoegde vertrouwelijke informatieblad met het oog op een diepgaande studie van elk dossier. Deze gegevens zijn 
zowel bestemd voor het bedrijf MACC als voor de dochterondernemingen van de groep MACC en worden bewaard gedurende de volledige verwerkingsperiode die 
nodig is voor alle afedlingen die verantwoordelijk zijn voor de innovatie. In overeenstemming met de regelgeving / reglementering die van toepassing is op persoonlijke 
gegevens, heeft u het recht op toegang tot, correctie / verbetering, bezwaar / verzet tegen, beperking van de verwerking, verwijdering en overdraagbaarheid van uw 
gegevens, die u kan melden per e-mail of per post aan de functionaris voor gegevensbescherming van MACC met vermelding van uw naam, voornaam en adres en ook 
een kopij van beide zijden van uw identiteitskaart.
In geval van moeilijkheden / problemen met betrekking tot hetbeheer van uw persoonlijke gegevens, kan u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming: 
Société MACC - DPO-RGPD - 9, Rue des Frères Lumière - 86100 Châtellerault - France - of naar het e-mailadres: dpo-rgpd@macc.fr


