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1. Gebruik van persoonsgegevens: door het 
gebruiken van mijn dienst(en) laat u bepaalde 
gegevens bij mij achter. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik 
uitsluitend de persoonsgegevens die 
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het 
kader van de door u gevraagde dienst, of 
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij 
worden verstrekt om te verwerken. Ik gebruik 
de volgende gegevens voor de in deze 
privacyverklaring genoemde doelen: 
o Naam, adres en woonplaats; 
o Telefoon- en faxnummer(s); 
o E-mailadres(sen); 
o IP-adres; 

2. Voor het overige ben ik op grond van de “Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren 
van terrorisme” (Wwft) verplicht om cliënten 
om een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te 
vragen en deze te bewaren. 

3. Registreren: bij bepaalde onderdelen van 
deze dienst moet u zich mogelijk eerst 
registreren. Na registratie bewaar ik via de 
door u gekozen gebruikersnaam de door u 
opgegeven persoonsgegevens. Ik bewaar 
deze gegevens zodat u deze niet elke keer 
opnieuw hoeft in te vullen, zodat ik contact 
met u kan opnemen in het kader van 
uitvoering van de overeenkomst, facturering 
en betaling en om een overzicht te geven van 
de diensten die u bij mij heeft afgenomen.  
Ik zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde 
gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij 
dat noodzakelijk is in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst die u met mij 
sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval 
van een vermoeden van fraude of misbruik 
van mijn website kan ik persoonsgegevens 
aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

4. Reclame: ik kan u, naast de informatie op 
mijn website, per e-mail en/of via social media 
op de hoogte brengen van mijn diensten. 

5. Contactformulier en nieuwsbrief: ik bied 
een nieuwsbrief waarmee ik 
geïnteresseerden wil informeren over mijn 
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link 
waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-
mailadres wordt slechts met uw expliciete 
toestemming toegevoegd aan de lijst van 
abonnees. Als u een contactformulier op de 
website invult, of mij een e-mail stuurt, dan 
worden de gegevens die u mij toestuurt 
bewaard zolang als naar de aard van het 
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is 
voor de volledige beantwoording en 
afhandeling daarvan. 

 

6. Verstrekking aan derden: uw gegevens 
worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. 
Op mijn site zijn social media buttons 
opgenomen. Hiermee verzamelen de 
beheerders van deze diensten uw 
persoonsgegevens. 

7. Google Analytics: ik gebruik Google 
Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn 
website gebruiken. Ik heb een 
bewerkersovereenkomst met Google 
gesloten om afspraken te maken over de 
omgang met mijn data. Verder hebben ik 
Google niet toegestaan de verkregen 
Analytics informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten, tot slot laat ik de IP-
adressen anonimiseren. 

8. Beveiliging: ik heb alle 
beveiligingsmaatregelen genomen om 
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
persoonsgegevens te voorkomen. 

9. Websites van derden: deze 
privacyverklaring is niet van toepassing op 
websites van derden die door middel van links 
met deze website zijn verbonden. Ik kan dus 
niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw 
persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de 
privacyverklaring van deze websites te lezen 
alvorens van deze websites gebruik te maken. 

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring: ik 
behoud mij het recht voor om wijzigingen aan 
te brengen in deze privacyverklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen, 
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent. 

11. Inzage en wijzigen van uw gegevens: voor 
vragen over mijn privacybeleid of vragen 
omtrent inzage en wijzigingen in (of 
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt 
u te allen tijde contact met mij opnemen via 
onderstaande gegevens:  
o P: Postbus 2730, 6201 JA Maastricht  
o T: +31 (43) 260 04 06  
o F: +31 (84) 832 45 11  
o E: info@blommendaal-advocatuur.nl  
o W: www.blommendaal-advocatuur.nl 

 


