
 

 

Over ons privacybeleid 
BWHW geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben 
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u 
en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële 
doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de 
website en de daarop ontsloten dienstverlening van BWHW. De ingangsdatum voor de geldigheid van 
deze voorwaarden is 17/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van 
alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden 
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze 
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij 
uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft 
met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons 
privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de 
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke 
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

 

Webwinkelsoftware 

 

De webwinkel 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve 
van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore 
heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens 
nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen 
hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt 
gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de 
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

 

Webhosting 

Wix.com1 

User Information 
To provide you the Services, we must collect Personal Information relating to an identified or identifiable 
natural person (“Personal Information”). We collect Personal Information you provide us, from your use 
of the Services, and from other sources. Here are the types of Personal Information we collect about 
you: 

 

Information you provide us  
When you register for our Services, purchase and/or register domain names, use any of our Services; 
and/or when you contact us directly by any communication channel (e.g., Wix’s support tickets, emails), 
you may provide us Personal Information, such as name, email address, phone number, payment 
information (for Users with Paid Services), information you include in your communications with us and 
with other users on our platform, and Personal Information contained in scanned identification 
documents (such as an ID card, driver’s license, passport, or official company registration documents). 
 
Information we collect when you use the Services. When you visit, download, and/or use any of our 
Services, we may collect aggregated usage Personal Information, such as Visitors’ and Users’ browsing 
and ‘click-stream’ activity on the Services, session heatmaps and scrolls, non-identifying Personal 

                                                 
1 Wix.com verstrekt zijn privacybeleid enkel in het Engels. Mochten er daardoor onduidelijkheden ontstaan, voelt u 
zich dan vrij om contact met ons op te nemen. 



 

 

Information regarding the Visitor’s or User’s device, operating system, internet browser, screen 
resolution, language and keyboard settings, internet service provider, referring/exit pages, date/time 
stamps, etc.  

 

Information we collect from other sources  
We may receive Personal Information about you from third-party sources, such as i) security providers , 
fraud detection and prevention providers for example to help us screen out users associated with fraud, 
ii) social media platforms, when you log-in or sign-up using your social media account, we may receive 
Personal Information from that service (e.g., your username, basic profile Personal Information) and in 
some cases, we may collect Personal Information from lead enhancement companies which help us to 
improve our service offering; iii) advertising and marketing partners in order to monitor, manage and 
measure our ad campaigns. 

 

Users of Users Personal Information 
We may also collect Personal Information pertaining to visitors and users of our User’s websites or 
services (“Users-of-Users”), solely for and on our Users’ behalf (as further described in Section 6 
below). 

 

Strato.nl 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato.nl. Deze partij 
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie 
van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato.nl heeft geen toegang tot ons postvak 
en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

 

e-Boekhouden.nl 

Bescherming van uw gegevens 
e-Boekhouden.nl garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers 
van deze website. In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze 
persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 
E-Boekhouden.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker 
van e-Boekhouden.nl) tussen zit. 

 

Openbaar maken 
E-Boekhouden.nl zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn 
we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. 
Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden. 
Gegevens wijzigen U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem 
hiervoor contact met ons op. U kunt uw gegevens altijd zelf wijzigen nadat u bent ingelogd bij e-
Boekhouden.nl. Websites van andere bedrijven e-Boekhouden.nl is niet verantwoordelijk voor het 
privacybeleid van andere websites die via links aan e- Boekhouden.nl gekoppeld zijn. Lees daarom de 
privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat. 

 

Cookies 
Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We 
herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende 
bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen door derden worden gebruikt 
om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IP-adres en web-activiteit) 
kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook kan hiermee klikfraude 
worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die relevanter voor u zijn. 
U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en 
uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser. 



 

 

Wijzigingen in privacyverklaring e-Boekhouden.nl houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. 
Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het 
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw 
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens 
om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor 
expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan 
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot 
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke 
verplichting. 

 

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze 

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en 
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 
 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan BWHW op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het 
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een 
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden 
die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren 
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft 
zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve 
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij 
dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang 
meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

 

Uw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde 
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen 
u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen 
wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds 
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post 
wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van 

afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde 

gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare 

gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht 
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een 
verkeerde manier gebruiken. 

 

Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw 
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens 
met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de 
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

 



 

 

Rectificatierecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de 
gegevens zijn aangepast. 

 

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon 
of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw 
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de 
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

 

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met 
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een 
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres 
afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door 
andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval 
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet 
langer kan worden gegarandeerd. 

 

Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door of in opdracht van BWHW. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de 
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond 
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking 
stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt bovendien het recht om niet aan 
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw 
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, 
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

 

Cookies 

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en 
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen 
analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. 

 

Cookies van derde partijen 
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in 
deze privacyverklaring. 

 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd 
de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds 
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de 
hoogte. 

 

Contactgegevens 
BWHW – Boys with Hardwood 

Meester Gielenplein 11C 



 

 

5351EH 
Berghem 
Nederland 

T: 0637477762 
E: frank@bwhw.nl 

 

Contactpersoon voor privacyzaken  
Frank Dappers, bereikbaar via bovenstaand adres en telefoonnummer. 

 

mailto:frank@bwhw.nl

