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Aaike.nl, gevestigd aan de Lathouwer 7, 5066 GH te Moergestel, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Aaike.nl  respecteert 
de privacy van de bezoekers van de website en van haar cliënten en prospects. Zij ziet erop toe dat 
persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garandeert een zorgvuldige 
en discrete omgang. Aaike.nl  verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- 
en regelgeving. 
  
Contactgegevens 
 

Functionaris Gegevensbescherming: Aaike Immerzeel 
Website:  www.aaike.nl 
Mail: info@aaike.nl 
Telefoon: (06) 1450 2000 

 
Persoonsgegevens die Aaike.nl verwerkt 
Aaike.nl  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf verstrekt. Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, 
afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt: 
 

- voor- en achternaam 
- geslacht 
- geboortedatum 
- geboorteplaats 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- functie 
- opleiding 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Aaike.nl  verwerkt 
Aaike.nl verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over uw inkomen, 
gezondheid e.d.  
  
Waarom we gegevens nodig hebben 
Aaike.nl  verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- uitvoering van een opdrachtovereenkomst met u 
- informatie aan u verstrekken over diensten en antwoorden geven op uw vragen 
- u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- u te informeren over eventuele wijzigingen in dienstverlening 
- om dienstverlening op maat te maken en aan te kunnen bieden 
 

Aaike.nl gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt c.q. 
waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn. 
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Hoe lang worden gegevens bewaard? 
Aaike.nl  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar na de duur van een 
opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat 
wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken. 
  
Delen met anderen 
Aaike.nl  verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een opdrachtovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken binnen een opdrachtovereenkomst met 
Aaike.nl, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aaike.nl blijft verantwoordelijk en voor u het 
aanspreekpunt voor deze verwerkingen. 
 
In kaart brengen websitebezoek 
www.aaike.nl  gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. 
Hiermee worden slechts algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en 
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij 
hiermee de werking van de website. Google heeft van Aaike.nl geen toestemming  de verkregen 
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden 
geanonimiseerd. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke 
privacy-beleid van Google Analytics. Aaike.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en is 
niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het privacy-beleid waarnaar via hyperlinks naar andere 
websites wordt verwezen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aaike.nl. Wij vragen u een kopie 
van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine 
readable zone; de strook met nummers in het identiteitsbewijs), ID-nummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Aaike.nl  zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één 
kalendermaand, op uw verzoek reageren. Aaike.nl wijst u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
Gegevensbeveiliging 
Aaike.nl  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons. Aaike.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen: 
  
 - beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 
 - (ESET) SSL-filter CA; Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk 
 - zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens conform 
AVG-richtlijnen  
 
De gegevensbeveiliging is op een niveau dat, gelet op de actuele stand van de techniek, noodzakelijk 
en redelijk is. 
  
Tot slot 
Aaike.nl behoudt zich het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen 
op de website www.aaike.nl worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de 
privacyverklaring is van toepassing. Tot slot zijn op alle overeenkomsten met Aaike.nl de algemene 
voorwaarden van Aaike.nl van toepassing. Deze worden op verzoek verstrekt en zijn gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Brabant (nummer 68308531). 
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