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Inleiding 
Adviesbureau Haver Droeze BNT hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met 
privacygevoelige informatie. Deze privacyverklaring beschrijft op welke manier wij omgaan met die 
informatie en op welke manier en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en 
bewaren.  
 
Adviesbureau Haver Droeze BNT neemt uw privacy en de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt voortdurend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Adviesbureau Haver Droeze verzamelt en verwerkt diverse persoonsgegevens van u als bezoeker of 
relatie. Adviesbureau Haver Droeze BNT houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u 
van dienst te kunnen zijn en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken 
persoonsgegevens zoals uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer(s), uw e-
mailadres en IP-adres. 
 
Wij verwerken deze persoonsgegevens in het kader van de werkzaamheden die wij in uw opdracht 
uitvoeren en kunnen u telefonisch en/of per e-mail en/of per post benaderen. 
 
Bewaren van gegevens 
Adviesbureau Haver Droeze BNT verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden: 
• In het kader van onze dienstverlening en het uitvoeren van opdrachten waarvoor wij met u een 

overeenkomst hebben gesloten; 
• Het verzenden van nieuwsbrieven (maximaal 4x per jaar); 
• Het verzenden van uitnodigingen voor relatiedagen of andere bijeenkomsten. Gedurende deze 

bijeenkomsten kunnen foto’s worden gemaakt. Door aanwezig te zijn bij dergelijke 
bijeenkomsten, gaat u akkoord dat wij dit beeldmateriaal gebruiken op social media kanalen 
zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en onze website; 

• Het versturen van kerstkaarten en/of relatiegeschenken; 
• Het analyseren van het gebruik van onze website om daarmee onze website te verbeteren; 
• Het verwerken van uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u daarom, 

bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, om heeft verzocht. 
 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor uw gegevens 
verzameld zijn. De gegevens worden gewist, tenzij wettelijk vereist is dat wij u gegevens langer 
bewaren. Iedere nieuwsbrief of uitnodiging bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Daarnaast 
kunt u op ieder moment een bericht sturen naar info@haverdroeze.nl om uw gegevens te laten 
verwijderen. Mochten wij niets van u horen, dan gaan wij ervan uit dat u in de toekomst dergelijke 
nieuwsbrieven en/of uitnodigingen wilt blijven ontvangen. 
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Publicatie en delen met anderen 
Adviesbureau Haver Droeze BNT publiceert uw persoonsgegevens niet, tenzij u daarvoor 
toestemming heeft verleend. Evenmin verkopen wij uw gegevens aan derden. Adviesbureau Haver 
Droeze BNT verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de 
werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst die wij met u hebben gesloten of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies 
Adviesbureau Haver Droeze BNT verzamelt en bewaart informatie van bezoekers van onze website 
door middel van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf van uw 
computer worden opgeslagen. In onze cookies wordt geen informatie opgenomen die naar personen 
kan worden herleid. Wij verzamelen en bewaren gegevens over de datum en de tijd waarop u onze 
website heeft bezocht, type browser, browsertaal, het IP-adres van de door u gebruikte computer, 
het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de 
gebruikerssessie. 
 
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom 
wij cookies gebruiken. Verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit 
gebruik van cookies. 
 
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. 
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Voor vragen over inzage, wijziging of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde 
contact met ons opnemen via info@haverdroeze.nl. Wij laten u binnen een maand weten wat wij 
met uw verzoek hebben gedaan. 
 
Wijziging in de privacyverklaring 
Adviesbureau Haver Droeze BNT kan deze Privacyverklaring wijzigen. Indien u regelmatig de 
Privacyverklaring raadpleegt, blijft u op de hoogte van de wijzigingen. 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen die niet in deze Privacyverklaring worden beantwoord of heeft u feedback over de 
manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neemt u dan gerust contact met ons op via 
info@haverdroeze.nl. 
 
Adviesbureau Haver Droeze BNT 
Muurhuizen 165 
3811 EG Amersfoort 
033 461 35 35 
www.haverdroeze.nl  
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