
 

BELIO® is een handelsnaam van: 
 
Handelsonderneming Hoekstra 
De Draei 16-o 
8621 CZ  HEEG 
 
Postadres: de Jister 22, 8621 DR HEEG 
 
KVK : 52268845 
BTW : NL 110565046 B01  
 
Geachte klant, 
 
Recentelijk heeft u bij onze klantenservice aangegeven dat u niet meer kunt inloggen op de BELIO® APP die wij beschikbaar 
hebben gesteld voor uw BELIO® horloge. Hiervoor hebben wij 2 opties: 
 

1. Wij kunnen uw inlog/account gegevens opvragen bij onze fabrikant 
2. Wij kunnen uw inlog/account gegevens verwijderen bij onze fabrikant. (Dan kunt u zelf een nieuw account 

aanmaken.) 
 
Vanaf 25 mei 2018 moeten wij handelen conform de nieuwe EU wetgeving GDPR/AVG die van toepassing is op ons bedrijf, 
product(en), en dienstverlening. Voor een beknopt overzicht van deze nieuwe wetgeving verwijzen wij u naar 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf  
 
Uw privacy is belangrijk, en voor ons een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.  
 
Om uw inlog/account gegevens te achterhalen of om te verwijderen op onze server moeten wij een verzoek indienen bij 
onze fabrikant. Een engineer zal dan uw gegevens opvragen of verwijderen, en/of doorsturen naar ons. Deze gegevens worden 
dan inzichtelijk bij ons, en bij onze partner PT-Smartwatch. Hiervoor hebben wij uw goedkeuring nodig conform de nieuwe 
GDPR/AVG wetgeving.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hierbij geef ik Handelsonderneming Hoekstra, handelend onder handelsnaam BELIO®, met KVK nummer 52268845 de 
opdracht tot het opvragen / verwijderen (omcirkelen wat van toepassing is) van mijn BELIO® APP gegevens. Ik ben mij er 
van bewust dat mijn account gegevens inzichtelijk worden bij derden, die betrokken zijn bij de verwerking van deze opdracht, en 
geef hierbij toestemming om deze gegevens te verstrekken en op te vragen.  
 
 
Voornaam :…………………………………… Achternaam :……………………………………………… 
 
Adres  :…………………………………… Huisnummer :………… Postcode :…………….. 
 
Woonplaats :…………………………………….  
 
E-mail  :…………………………………….@.............................................. 
 
Het betreft de volgende IMEI code(s):  ( De IMEI is een uniek nummer waarmee wij uw horloge kunnen identificeren, u vind de 
IMEI code op de onderkant van uw BELIO® verpakking, of achter de accu in het horloge) 
 
IMEI  :  _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _   ( 15 cijfers )  
 
IMEI  :  _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _   ( 15 cijfers )  
 
 
Datum  : 
 
Plaats  : 
 
 
Handtekening : 
 
 
Sluit een kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee bij deze aanvraag.   
 
Het verwerken van deze aanvraag kan 1 tot 3 weken duren. U krijgt automatisch bericht via de e-mail. 
 
U dient dit formulier toe te sturen naar :   BELIO®  
     T.a.v. Privacy officer 
     De Jister 22, 8621 DR  HEEG 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf

