
PRIVACYVERKLARING 

 

Boventoon verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. 
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kun je 
terecht bij Andy Vanbeveren via info@boventoon.be of http://boventoon.be/contact/. 

Ik, Andy Vanbeveren,  doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de 
vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de 

GDPR-wetgeving. Deze privacyverklaring geldt niet alleen als je mijn website 
http://www.boventoon.be bezoekt, maar ook als je cliënt bent of wordt, klant bent of 
wordt, als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief of registreert voor een deelname aan een 
van de groepsactiviteiten. 

Hieronder vind je een woordje uitleg hoe ik omga met persoonsgegevens van bezoekers, 
cliënten en klanten.  

 

Verwerkingsdoeleinden 
 
Boventoon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer 

(oa. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van 
de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

 

Dossier 

Net zoals bij de meeste zorgverleners voor een individuele sessie, wordt er ook bij 
Boventoon per cliënt telkens een persoonlijk dossier aangemaakt waarin jouw 
persoonlijke gegevens in terecht komen. 

 

Nieuwsbrieven 

Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang 
je onze maandelijkse nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief kun je je via een link ook 
altijd afmelden. 

 

Website 

Op www.boventoon.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser 
je IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meezendt, dan gebruik ik die voor de 
statistieken van mijn website & blogs en om de werking van mijn website & blogs 

gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn website & 
blogs bezocht worden, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk 
anoniem gemaakt. 
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Aanbieden van diensten 

Ik gebruik jouw gegevens ook om je via mijn workshops of trainingen te kunnen helpen 
en om mijn workshops of trainingen te verbeteren. 
 

Direct marketing 

Als klant heb je steeds het recht om je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van 
je persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Boekhouding 

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om te factureren en voor 

mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen 
met je te behandelen. 

 

Derden 

Het kan zijn dat ik – in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld gerechtelijk onderzoek) – je 
gegevens met anderen moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 
In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden. 

 

Beveiliging 

Niet alleen organisatorisch, maar ook via technische maatregelen doe ik mijn best om de 
gegevens die ik heb verzameld te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of 
tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. 

 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 10 
jaar. 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van 
persoonsgegevens 

Als klant heb je ten allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kun je ze 
(laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de 
verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de 
betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1., met inbegrip van profilering op 
basis van die bepalingen. 



Bovendien heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, ganbare en machinaal 
leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten 
doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen via 
info@boventoon.be 

 

 

Cookies 

De website www.boventoon.be maakt geen gebruik van cookies. 
 
Op de website zijn knoppen opgenomen om mijn posts te kunnen delen op sociale 
netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Als jij deze knoppen gebruikt, word je naar een 

externe website van bedrijven geleid. Lees de privacy verklaringen van Twitter 
https://twitter.com/privacy, Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ en 
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy welke persoonsgegevens deze 
bedrijven verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan. 

 

Wijziging privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook om regelmatig op deze 
pagina te kijken of deze privacyverklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig dat relevant is 
(taalfouten zijn m.i. niet relevant), dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit 
rechtstreeks door een bericht dat ik je per e-mail bezorg. 

 

Klacht 

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 

commission@privacycommission.be) 

 

 

Bij eventueel vragen, mag je mij steeds contacteren via info@boventoon.be 

 

Hartelijke groeten, 

Andy Vanbeveren 

Boventoon 
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