
Privacyverklaring 
 
Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zorg er voor dat 
onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Hierbij houd ik mij aan de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit maakt dat ik u voor de start van de informeer en toestemming vraag voor 
het verwerken van u gegevens. Ook kunt u terug vinden waar ik uw gegevens voor gebruik. 
 
Het doel van de gegevensverwerking 
Uw persoonsgegevens worden alleen door mij verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het 
uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan.   
Wanneer u mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang de inhoud 
nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk voor het leveren van mijn 
diensten: 

• Voor- en achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Gegevens die nodig zijn voor de begeleiding (hiervoor ondertekent u na het eerste gesprek een 

begeleidingsovereenkomst) 
• Gegevens die nodig zijn om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen. 

 
Statistieken / GOOGLE ANALYTICS 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en 
gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te 
waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van 
Google in combinatie met Analytics. 
Het privacy beleid van Google Analytics kunt u hier lezen.   
 
Gebruik van cookies 
Ik maak alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven 
omschreven. 
 
Beveiliging van uw gegevens 
Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens 
te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. 
 
Inzage, correctie en verwijderen van gegevens 
Wanneer u een begeleidingscontact met mij heeft, kunt u een verzoek doen de persoonlijke gegevens die ik 
van u bewaar in te zien. Indien deze onjuistheden bevat, kunt u mij verzoeken de gegevens te wijzigen of te 
laten verwijderen. 
 
Mijn contactgegevens 
Margreet de Jongh 
Henri Dunantsingel 40 
1902 EB Castricum 
0622973186 
margreetdejongh@gmail.com 
 
Aanpassingen privacy- en cookieverklaring 
Ik behoud mij het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd. 
 
 


