
 

Privacyverklaring  

MEER Training&Advies is een eenmanszaak en als volgt te bereiken 

Vestigings- / postadres : Oudeweg 61 

  9201 EK DRACHTEN 

Telefoon  : 06-20134650 

Email   : info@meertrainingenadvies.nl 

Website   : www.meertrainingenadvies.nl 

KvK nummer  : 66712629 

BTW nummer  : 10658856B01 

 

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe MEER Training&Advies persoonsgegevens verwerkt en 

gebruikt. MEER Training&Advies respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. 

MEER Training&Advies draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk 

wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op diensten van MEER 

Training&Advies en niet voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de 

website van MEER Training&Advies. 

 

WAT WORDT VERWERKT 

MEER Training&Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van MEER Training&Advies en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier 

op de website van MEER Training&Advies hebt verstrekt.  

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens (factuuradres) 

- Uw telefoonnummer 

- Uw emailadres 

- Uw IP-adres  

 

WAAROM WORDEN GEGEVENS VERWERKT  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, 

email of Whatsapp) Daarnaast kunnen persoonsgegeven gebruikt worden in het kader van de 

uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht betreffende dienstverlening waaronder 

de afhandeling van de betaling factuur. Tevens is er een wettelijke verplichting om te voldoen aan 

belastingwetgeving waarvoor mogelijk uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden. 
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BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS 

MEER Training&Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, gedurende de 

looptijd van de afgesloten (mondelinge) opdracht dienstverlening. Hierbij worden uw 

persoonsgegevens een maximale bewaartermijn van 1 jaar in acht genomen tenzij anders met u 

vastgelegd is. Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, 

wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.  Een emailadres kan langer 

bewaard worden zodra je je officieel hebt ingeschreven op mijn nieuwsbrief.  

  

 

DELEN MET ANDEREN 

MEER Training&Advies verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de uitvoering opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

WEBSITE BEZOEK 

De website van MEER Training&Advies maakt geen gebruik van Google-analytics en tracking cookies.   

De hosting van de website wordt gedaan door flexwebhosting als verwerker van (anonieme) 

gegevens, ik verwijs hiervoor naar www.flexwebhosting.nl/algemene-voorwaarden  

 

GEGEVENS WIJZIGEN 

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt 

uw verzoek hiertoe mailen aan info@meertrainingenadvies.nl Uiterlijk binnen 14 werkdagen zal          

MEER Training&Advies op uw verzoek reageren. 

 

BEVEILIGING  

MEER Training&Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet er alles aan om 

misbruik, onbevoegde toegang, verlies en ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Er 

wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar SSL certificaat voor de website. Mocht u de indruk krijgen 

dat er onvoldoende beveiliging is aangaande uw persoonlijke gegevens of u heeft behoefte aan meer 

uitleg neem dan contact op via  info@meertrainingenadvies.nl  
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