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Privacyverklaring Horevoorts Advies B.V. 

 
Horevoorts Advies B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. 
In deze privacyverklaring leggen we u precies uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we 
daarmee doen en wat uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn. 
 
Contactgegevens: 
Schellestraat 2 
5131 RJ Alphen NB  
06 - 34 89 31 96 
joep@horevoortsadvies.nl 
www.horevoortsadvies.nl  
 
Facebook.com/horevoortsadvies/ 
Linkedin.com/company/horevoortsadvies/ 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Horevoorts Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Horevoorts Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit uw 
ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een 
vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over uw gezondheid, genetische 
gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) 
eveneens bijzondere persoonsgegevens. 
 



 
 Schellestraat 2 KvK 80543413 
 5131 RJ Alphen NB BTW NL861708799BO1 
 06-34893196 IBAN NL09RBRB0200689185 
 
 

 
 HOREVOORTS ADVIES B.V. 2 van 3  

joep@horevoortsadvies.nl | www.horevoortsadvies.nl 
 
 

Het kan zijn dat door de aard van uw adviesvraag of casus bijzondere persoonsgegevens van u door 
ons worden verwerkt. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons 
bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend maakte aan ons of wanneer u 
toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Horevoorts Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Horevoorts Advies) tussen zit.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze 
bewaren. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren we de gegevens maximaal 36 
maanden. Dit doen wij vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat u uw 
dossier nog nodig hebt en bij ons opvraagt of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft. 
Mocht de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer zijn, dan geldt de wettelijke 
bewaartermijn.   
               
Verstrekken aan derden 
Horevoorts Advies verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Horevoorts Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich 
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
uw browser verwijderen. 
 
Social media 
Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u 
mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze 
partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan 
is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. 
Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten 
dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens 
door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten 
aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te 
gaan. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar joep@horevoortsadvies.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Klachten 
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen 
ons best doen om er samen met u uit te komen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u 
dit moet doen. 
 
Wijzigingen  
Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseren u daarom de 
privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote 
wijzigingen zullen we u informeren via onze website. 
 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 januari 2021 


