
Privacyverklaring Klaar-Af 
 
Ik ben blij dat je mij je gegevens toevertrouwt. Daardoor kan ik contact met je houden en 
je hopelijk verder helpen. Jouw privacy vind ik erg belangrijk. In deze verklaring kun je 
daarom lezen hoe Klaar-Af met je persoonsgegevens omgaat. 

Bij vragen kun je me bereiken via de contactpagina op mijn site. Je kunt me ook bellen of 
mailen, zie de contactinfo onderaan dit document. 

Jolanda van Schie 

 

Welke gegevens? 

Bij het gebruik van persoonsgegevens door Klaar-Af gaat het om: 

 Voor- en achternaam 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Gegevens verstrekt via webformulieren, in correspondentie en telefonisch 

Deze worden vastgelegd, omdat je van mijn diensten gebruikmaakt of omdat je ze zelf 
verstrekt, bijvoorbeeld als je regelmatig tips wilt ontvangen.  

Waarom en hoe lang? 

Communicatie 
Klaar-Af verzamelt persoonsgegevens om met je te communiceren tijdens de 
dienstverlening. Je persoonsgegevens kunnen voorkomen in mijn e-mail en projectmappen. 
Ze worden daar 7 jaar bewaard of langer als onze samenwerking een langere periode 
bestrijkt.  

Facturatie 
Klaar-Af verzamelt persoonsgegevens om diensten te kunnen factureren. Administratief 
vastgelegde persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke 
bewaartermijn voor de belastingdienst. 

E-mailmarketing 
Klaar-Af verzamelt persoonsgegevens om je blogs, tips en commerciële informatie te kunnen 
mailen. Dat gebeurt op basis van toestemming, bijvoorbeeld door aanmelding via de 
website.  

Je kunt je eenvoudig afmelden en ontvangt dan geen nieuwe mails meer. Twee keer per jaar 
worden afgemelde adressen verwijderd. Persoonsgegevens worden dus bewaard tot 
afmelding plus maximaal 6 maanden. 



Derden 

Klaar-Af verstrekt geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de 
dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Jouw rechten 

Je hebt het recht om: 

 je persoonsgegevens in te zien en te (laten) corrigeren of verwijderen; 
 je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken; 
 bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Dit kan via de contactpagina op de Klaar-Af site. Ik verwerk je verzoek dan zo snel mogelijk. 

Veiligheid 

Klaar-Af neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Heb je hier vragen 
over, neem dan contact met me op. 

Cookies 

De website gebruikt een aantal cookies: 

 Noodzakelijke functionele cookies 
 Analytische cookies van Google Analytics (meer info) 
 Cookies van sociale netwerken om content te delen 
 Cookies van mail programma ActiveCampaign (meer info) 

Een cookie is een tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen 
op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er onder andere voor dat de 
website goed werkt, ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
cookies Klaar-Af helpen om de website beter af te stemmen op de vragen van bezoekers.  

Als je geen cookies wilt achterlaten, kun je ze weigeren of verwijderen.  
 

Contactgegevens Klaar-Af 

Van Egmondkade 69 
3553 JD Utrecht 
06-16 97 04 84 
info@klaar-af.nl 
www.klaar-af.nl 
Registratienummer: NL003128438B30 
KvK-nummer: 30257092 


