
 

Privacyverklaring 
Datum laatste aanpassing: 28-05-2018 

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van Spring 

Counseling, kantoorhoudende aan de Liesveldweg 47 te Ameide. 

 

1. Beheer 

De website www.springcounseling.nl staat onder beheer van Spring Counseling.  

Alle contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 

 

2. Gegevens van klanten 

a. Spring Counseling verzamelt persoonsgegevens indien u deze persoonsgegevens ter 

beschikking heeft gesteld aan Spring Counseling, bijvoorbeeld door contact op te nemen, 

een visitekaartje te geven, een verzoek voor informatie in te dienen of een dienst af te nemen 

bij Spring Counseling. De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen:  

NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), rekeningnummer en alle overige 

gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. 

b. Spring Counseling gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze 

gegevens aan Spring Counseling zijn verstrekt. 

c. Spring Counseling zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

 

3. Cookies 

a. Spring Counseling maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies om de functionaliteit 

van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden 

die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In 

zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.  

b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn 

of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet 

toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites 

functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze 

mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. 

c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de internetbrowser. 

 

4. Vragen 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacyverklaring terecht bij Spring Counseling 

waarvan de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze 

privacyverklaring. 

 

5. Disclaimer 

Spring Counseling is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de 

bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is 

daarvoor afdoende. 

 

6. Doeleinden 

Spring Counseling kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende 

doeleinden gebruiken: 

a. Gegevens verstrekken aan derden 

Gegevens die door de klant aan Spring Counseling zijn verstrekt zullen alleen aan derden 

worden doorgegeven als dit nodig is voor onze overeenkomst met de cliënt of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 



 

7. Bewaartermijn 

Indien u klant bent bij ons, worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard zoals de Belastingwet 

vereist. 

 

8. Beveiliging 

De gegevens die de klant aan Spring Counseling verstrekt, worden in een beveiligde omgeving 

opgeslagen. 

 

9. Klantgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen, te 

verwijderen of over te dragen. Spring Counseling kan de klant in een dergelijk geval vragen om de 

wijziging op een door Spring Counseling voorgeschreven wijze door te geven en in sommige 

gevallen kan legitimatie worden verlangd. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 

naar info@springcounseling.nl 

 


