
 

 

Privacyverklaring Werk van Waarde 
 

Werk van Waarde, gevestigd aan de Raiffeisenlaan 6, 3571 TD Utrecht, KvK nummer: 61942707, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben 
wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 
 
Werk van Waarde respecteert de privacy van haar gebruikers. Werk van Waarde verwerkt 
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, 
de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 
 
Uw gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verkocht. 
 
Annemarie Reintjes, Werk van Waarde – Mei 2018 
 
Contactgegevens: 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 
Annemarie Reintjes 
Eenmanszaak: Werk van Waarde 
Raiffeisenlaan 6 
3571 TD Utrecht 
0610558559 
http://www.werkvanwaarde.nl 
http://www.beuk.nl 
 
 
Annemarie Reintjes is eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van Werk van Waarde. Zij is te bereiken 
via annemarie@werkvanwaarde.nl en annemarie@beuk.nl.  
 



 

 

 

1. Persoonsgegevens die Werk van Waarde verwerkt 
Werk van Waarde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn doordat u gegevens aan ons verstrekt via de 
website van Werk van Waarde of de website van de Beuk, door een product te kopen, door een online 
aanmelding, door een offerte aan te vragen of door andere aanvragen te doen voor een van onze diensten, 
via de email, telefoon en app. Dit kan ook zijn doordat u tijdens een lezing, presentatie of training van Werk 
van Waarde uw gegevens aan ons verstrekt met het verzoek u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of 
mailings. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze 
dienstverlening.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (alleen voor zover actief door u verstrekt) 
verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Skype-adres 
• Geboortedatum 
• (Persoonlijke) website 
• Bedrijfsnaam 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw gegevens op onze websites 

in te vullen, in correspondentie en telefonisch. 
 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Werk van Waarde 
persoonsgegevens?  

Werk van Waarde verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
• Het onderhouden van contact 
• Een goede en efficiënte dienstverlening 
• Het verrichten van administratieve handelingen 



 

 

• Verbetering van de dienstverlening 
• Facturering 
• Marketing 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

 
Grondslagen  
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening, dan wel om 
te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Werk van Waarde hier gerechtvaardigde belangen bij 
heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening 
• De bescherming van haar financiële belangen 
• De verbetering van haar diensten 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
 

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Werk van Waarde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat zij 
zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  
 

4. Delen van persoonsgegevens met derden 
Werk van Waarde verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
In het kader van haar dienstverlening kan Werk van Waarde persoonsgegevens uitwisselen. Werk van 
Waarde kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-
leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden 
persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de 
voornoemde doeleinden.  



 

 

 
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te 
zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Werk van Waarde 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Werk van Waarde aan een 
wettelijke verplichting moet voldoen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede 
doelen. 
 

5. Geheimhoudingsverklaring 
Wij voeren onze boekhouding ten behoeve van de jaarrekening via administratiekantoor Boqx 0 in Utrecht. 
Met deze partij hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten. 

 

6. Google Analytics 
In het contact met u maken wij gebruik van Google Analytics en LinkedIn. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy 
Shield” gecertificeerd, wat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.  
 
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de 
website werkvanwaarde.nl kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer 
informatie over het beleid van Google Analytics kunt u vinden via 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.  
 

7. Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van 
uw persoonsgegevens. Daarom heeft Werk van Waarde passende beveiligingsmaatregelen genomen.  Als u 
het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met annemarie@beuk.nl. 



 

 

 
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Werk van 
Waarde verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw 
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door Werk van Waarde. Het intrekken van deze toestemming doet 
geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die 
plaatsvond vóór deze intrekking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot 
intrekking van uw  toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
annemarie@beuk.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek .  
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Werk van Waarde, laat dit dan 
vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
sturen naar: 
 
Annemarie Reintjes, annemarie@beuk.nl, 06 10558559 
 
 
 
 
Werk van Waarde kan deze privacy verklaring aanpassen. De meest actuele versie is altijd te vinden op de 
website http://www.werkvanwaarde.nl. 


