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Privacyverklaring 
Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden. 
Daarom ga ik zorgvuldig met jouw privacy om. Ruim 23 jaar werkte ik met 
bankgeheim en nu heb ik beroepsgeheim als St!R gecertificeerd coach. Het is 
voor mij dus vanzelfsprekend. In de voorbeelden die ik geef in mijn blogs werk 
ik met fictieve namen of eigen ervaringen en gebruik ik nooit de 
persoonsgegevens van een bepaalde klant. 

Jouw privacy en veiligheid zijn erg belangrijk en ik doe er alles aan om ervoor te 
zorgen dat ik voldoe aan mijn eigen hoge normen voor gegevens privacy en -
beveiliging en ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de 
Europese Unie (AVG of GDPR).  
  
Het is mijn beleid om open te zijn over de wijze waarop ik omga met 
persoonsgegevens. Als ik om je persoonlijke gegevens vraag, vermeld ik altijd het 
doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens 
worden gebruikt die je zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Ik 
gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel 
geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe 
een wettelijke verplichting bestaat. 

De website en webpagina’s van VRIE Balance kunnen verwijzingen bevatten naar 
andere websites. Ik heb geen zeggenschap over deze websites, noch over de 
privacy maatregelen. De persoonsgegevens die je verstrekt via deze websites 
behoren dus niet tot deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens 

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn 
gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals 
contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). Verder verzamel ik 
volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet 
gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de 
website van VRIE Balance, browsertype en besturingssysteem (cookies). VRIE 
Balance verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de 
webpagina’s gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de 
inhoud te verbeteren. 
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Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt 
je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven 
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies 
en services, op de website van VRIE Balance of andere websites, niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. 

Jouw gegevens en derden 

VRIE Balance verkoopt, verhuurt of least jouw persoonsgegevens niet aan anderen. 
VRIE Balance deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is 
om jouw verzoek om producten of diensten uit te voeren. Deze organisaties 
waarborgen ook jouw privacy. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
VRIE Balance biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of 
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan VRIE Balance is 
verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of 
om je af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit het bestand wilt laten halen, kun je 
contact met VRIE Balance opnemen. Zie onderaan bij de contactgegevens. 

Beveiliging van gegevens 

VRIE Balance stelt alles in het werk om de gegevens die jij verstrekt adequaat te 
beveiligen. VRIE Balance werkt qua software met leveranciers die beschikken over 
geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die VRIE Balance 
verzameld te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te 
voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te 
garanderen. Als extra beveiliging nodig is maakt VRIE Balance gebruik van besloten 
gedeelten op de website. Deze zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via 
wachtwoorden en andere persoonlijke identificatiemethoden. 

Wijzigingen in dit statement 
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Wijzigingen in de privacyverklaring van VRIE Balance worden gepubliceerd in dit 
document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Bij 
de contactgegevens onderaan de website van VRIE Balance kun je altijd de actuele 
privacy verklaring terugvinden. 

Contactgegevens 

VRIE Balance  
Groningerstraat 12 
9231 CL Surhuisterveen 
Telefoon: 06-42017017 
 
Kamer van Koophandel: 65214900 

Als je nog vragen hebt over het Privacybeleid, Cookiebeleid of de manier waarop 
VRIE Balance je persoonlijke gegevens gebruikt, kan je altijd contact opnemen door 
een e-mail te sturen naar: info@vriebalance.nl 

Met privacy groet, 
Janet de Vries 
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