
Michael G., 52 jaar, Directeur:

Waarom overkomt dat nou net mij? Ik heb belangrijke ontwikkelingsplan-
nen achteloos in de papiercontainer gegooid en nu wordt mijn bedrijf 
gechanteerd. Of ik betaal óf de plannen komen bij de concurrentie. Dat 
gebeurt mij nooit meer! Per direct belanden alle niet meer benodigde uit-
draaien, in een HSM datavernietiger.

www.hsm.eu/gegevensbescherming 

Maakt u nou niet ook dezelfde fout!
Vernietigen in plaats van weggooien.

Actieperiode:
01.03. t/m 31.05.2018



G

ER M A N

Y

M

ADE IN

De nieuwe EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

HSM SECURIO B32 (Art.-Nr. 1823111)
Met een invoerbreedte van 310 mm vernietigt de 
datavernietiger moeiteloos papier in DIN A3 formaat. 
Het perfecte apparaat voor werkgroepen van 5 tot en 
met 8 personen. Verkleint 14-16 vellen 80 g/m2 evenals 
credit-/klantenkaarten en cd‘s/dvd‘s in 4,5 x 30 mm 
snippers. 

Veiligheidsnieveaus: P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 
Houten onderkast met meervoudig inzetbare  
opvangzak: 82 liter 
Afmetingen (B x D x H) 497 x 398 x 793 mm  
Invoerbreedte: 310 mm  
Gewicht: 27 kg

HSM SECURIO AF300 (Art.-Nr. 2093111)
De datavernietiger met autofeed papierinvoer en afsluit-
baar magazijn beschermt ingelegde papierstapels voor 
oneigenlijk gebruik en vernietigt papierstapels tot  
300 vellen en losse vellen. Aanbevolen voor inzet naast 
de werkplek. Verkleint 12-14 vellen 80 g/m2 evenals 
credit-/klantenkaarten en cd‘s/dvd‘s in 4,5 x 30 mm 
snippers bij manuele invoer. 

Veiligheidsnieveaus: P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1  
Uitneembare opvanghouder: 34 liter  
Afmetingen (B x D x H): 395 x 435 x 837 mm 
Invoerbreedte: 240 mm
Gewicht: 19 kg

HSM SECURIO P36i (Art.-Nr. 1853121)
Professionele datavernietiging van buitengewone klasse! 
Deze datavernietiger overtuigt door het innovatieve 
aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met 
touchdisplay. Perfect geschikt voor grote werkgroepen 
tot en met 15 personen. Verkleint 27-29 vellen  
80 g/m2 evenals credit-/klantenkaarten en cd‘s/dvd‘s in 
4,5 x 30 mm snippers bij manuele invoer. 

Veiligheidsnieveaus: P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1  
Uitneembare opvanghouder: 145 liter  
Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm 
Invoerbreedte: 330 mm
Gewicht: 68 kg

Mijn bestelling:

Art.nr. Model
HSM

Prijs in 
EUR / p.st.

Bestel-
hoeveelheid

2093111
SECURIO 

AF300 439,–

1823111
SECURIO 

B32 549,–

1853121
SECURIO 

P36i 1.749,–
 
Ja, ik wil meer informatie over het thema data- 
vernietiging en databeveiliging. Neem a.u.b. 
contact met mij op.

Neem contact met ons op voor het complete assortiment.
Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. Alle prijzen netto en excl BTW.

Uw HSM partner:

Afzender

Nu bestellen!

Voor- en achternaam

Firma

Adres

Postcode / plaats

Telefoon

E-mail

Datum / handtekening

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

*Bron: AVG hoofdstuk 3, artikel 13, afdeling 1 resp. hoofdstuk 8, artikel 83, afdeling 4 en 5.

Vernietigen in plaats van weggooien.
Met de diverse actiemodellen datavernietigers van HSM:
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Met ingang van 25 mei 2018 reguleert de EU-Algemene Verordening Gegevensbeschermin (EU-AVG) de 
verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU).

Wat zijn persoonsgegevens? Alle details over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een 
persoon. Bijv. naam, leeftijd, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, kenteken van de auto, 
medisch dossier en waardeoordeel zoals rapporten etc.

Wat betekent dat voor u?*

Volledige documentatie- en informatieplicht:

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld, dan dient de verantwoordelijke een volledige documen-
tatie over doel, duur, opslag en verwijdering van de gegevens te overleggen en te waarborgen.

Aanscherping strengere boetes:

Het kader voor sancties is stevig aangescherpt: bij een inbreuk op de bepaling kan een geldboete tot 
wel 20 miljoen euro of tot wel 4 % van de wereldwijde jaaromzet opgelegd worden.

Kies voor de veilige weg en vernietig persoonlijke documenten daar waar deze vandaan komen:  
direct bij de werkplek.

Actieprijs

439,–

549,–

1.749,–

Bestel nu bij van Rietschoten office point! 
Hotline: 0180-619744
e-mail: verkoop@vanrietschoten.com
Webshop: www.vronline.nl


