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Privacyverklaring Van Kleef & Partners 
 
Van Kleef & Partners vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw 
persoonsgegevens. Daarom willen wij u op de hoogte brengen over de wijze waarop wij uw 
persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij daarmee omgaan. 
 
Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met 
deze privacyverklaring. 
 
 
Welke gegevens verzamelen wij? 
 
U kunt onze website gewoon anoniem bezoeken. Wij verzamelen wel gegevens over de 
gebruikers van onze website, zoals welke browser u gebruikt, hoe lang u onze pagina 
bezoekt, et cetera, maar met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wel verzamelen wij 
ook IP-adressen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Maar over het 
algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. Met 
die IP-adressen doen wij ook niets om u persoonlijk te herleiden. 
 
Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die u ons zélf verstrekt. 
Bijvoorbeeld door per e-mail of brief contact met ons op te nemen, door uw dossier in handen 
te geven van één van onze adviseurs, of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. 
 
 
Met welk doel verzamelen wij uw gegevens? 
 
Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via een e-mailbericht of brief met het 
verzoek om informatie zullen wij die gegevens alleen gebruiken om contact met u op te 
nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. 
 
Wij versturen als daar aanleiding toe is een nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven voor deze 
nieuwsbrief. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres daarvoor 
opslaan en gebruiken. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven. 
 
Als u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een bij ons aangebracht dossier, 
zullen wij die gegevens uiteraard gebruiken voor zoveel dat voor de behandeling van uw 
dossier nodig is. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw zaak. 
Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens om ook na de behandeling van de zaak contact 
met u te onderhouden. Bijvoorbeeld om te horen of de zaak naar tevredenheid is afgewikkeld 
of om te informeren hoe het nu gaat met de zaken en of u nog juridische vragen heeft. 
 
Door de schriftelijke bevestiging van de voorwaarden van de dienstverlening tussen Van 
Kleef & Partners en u, gaat u ermee akkoord, dat Van Kleef & Partners de door u 
verstrekte persoonsgegevens bewaart, gebruikt en waar nodig, aan derden verstrekt. 
 
 
Soms moeten we uw gegevens aan iemand anders geven 
 
Het kan zijn dat wij vanuit wet- en regelgeving onder omstandigheden uw gegevens moeten 
verstrekken aan een derde of openbaar moeten maken. Bijvoorbeeld als wij uw wederpartij 
gaan betrekken in een beroepsprocedure, dan moeten wij in het beroepschrift (dat naar de 
wederpartij en de rechtbank gaat) bepaalde persoonsgegevens opnemen. 
Daarnaast kan het zijn dat we gebruikmaken van bijvoorbeeld een ICT-dienstverlener, een 
accountant/fiscalist, een medisch- of pensioenspecialist en dat uw persoonsgegevens door 
die “derde” partij, ergens buiten ons kantoor worden opgeslagen. Maar maakt u zich geen 
zorgen: als wij gebruik maken van een derde partij zullen wij die partij ook verplichten 
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zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en die derde de gegevens 
slechts te laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat doen. 
 
In geen geval geven wij uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden! 
 
 
Google Analytics 
 
Van Kleef & Partners maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Dit zijn cookies, 
waarmee wij kunnen nagaan hoe u gebruik maakt van onze website. De door Google 
verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de 
VS. Google gebruikt die informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten 
over de websiteactiviteiten op te stellen, et cetera. Google mag die informatie volgens haar 
eigen voorwaarden aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover die derden de gegevens namens Google verwerken. 
 
Overigens kunt u het plaatsen van cookies gewoon weigeren als u dat echt niet wilt, door uw 
browser erop in te stellen dat u van onze website (of van alle websites) geen cookies wilt 
ontvangen. Ook kunt u alle cookies die al opgeslagen staan op uw computer, simpelweg 
verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, vindt u 
in de help-functie van uw browser. 
 
Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer:  Cookies 
 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
 
Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor het realiseren 
van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Als de 
bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, 
zullen uw gegevens worden vernietigd. In beginsel zal uw dossier na afronding nog ten minste 
5 jaren worden bewaard. In sommige zaken is een periode afgesproken dat nog op de zaak 
teruggekomen kan worden. Dan wordt het dossier gedurende die (langere) periode bewaard. 
 
 
Als u klikt op een hyperlink, kan Van Kleef & Partners uw privacy natuurlijk niet meer 
garanderen 
 
Op onze website (bijvoorbeeld in onze blogs) wordt nogal eens verwezen naar andere 
websites. Graag maken we u erop attent dat als u gaat surfen naar deze andere website Van 
Kleef & Partners uw privacy niet meer kan garanderen en dat de privacyverklaring van die 
betreffende website dan van toepassing is.  
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Beveiliging 
 
Voor meer informatie over het gebruik van onze website verwijzen wij u ook naar onze 
disclaimer. 
 
Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling 
van uw zaak, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Alleen mensen van ons kantoor kunnen 
inloggen op ons systeem en bij uw gegevens komen. Als wij gebruiken maken van een externe 
ICT-dienstverlener die daardoor ook toegang heeft tot uw gegevens, verplichten wij die ICT-
dienstverlener ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en verbieden 
wij hun om die gegevens in te zien. Uw dossier komt niet op straat te liggen. 
 
 
Uw rechten 
 
De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten staan hieronder weergegeven. 
 
I.) Inzage 
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien. 
 
II.) Wijziging/Verwijdering 
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. U 
kunt vragen om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. 
 
III.) Recht op vergeten te worden 
De AVG heeft het recht om ‘vergeten te worden’ geïntroduceerd. Dit gaat verder dan alleen de 
verwijdering van uw gegevens. Op grond van het recht van vergetelheid moeten wij ervoor 
zorgen dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van uw persoonsgegevens moeten 
wissen. Wij zullen daartoe alle partijen die uw persoonsgegevens verwerken op de hoogte 
brengen van het feit dat u een beroep doet op dit recht. Deze partijen moeten ook alle 
persoonsgegevens wissen. 
 
IV.) Recht van verzet 
Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen –verdere- verwerking van uw 
persoonsgegevens. In dat geval moeten wij de verwerking staken. 
 
V.) Recht op beperking van de verwerking 
Onder bepaalde omstandigheden heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw 
persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten’ zetten. 
 
VI.) Recht op dataportabiliteit 
U heeft het recht een kopie op te vragen en te verkrijgen van alle persoonsgegevens die u 
aan ons heeft verstrekt. 
 
U kunt deze rechten uitoefenen door dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor 
de contactgegevens gebruiken die hieronder staan weergegeven. Na ontvangst van uw 
verzoek informeren wij u binnen 1 maand over de uitvoering hiervan. 
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Contactgegevens: 
 
info@vankleefenpartners.nl 
 
Van Kleef & Partners BV 
Postbus 156 
2770 AD  Boskoop 
 
Valkenburgerlaan 3 
2771 BT  Boskoop 
 
 
Vragen? 
 
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op 
met uw adviseur bij Van Kleef & Partners. Hij/ zij zal u graag te woord staan. 


