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Privacyverklaring 
 

1. Wie en wat is De Scriptiecoach?  
De Scriptiecoach is een dienstverlener op het 

gebied van coaching voor studenten tijdens het 

scriptietraject en de afstudeerperiode. Daarnaast 

verzorgd de scriptiecoach ook schrijfcoaching en 

coaching op het gebied van 

presentatievaardigheden.  

De scriptiecoach is gevestigd in Eindhoven en 

houd kantoor aan de Floralaan west 298A, 

5644BP Eindhoven. De Scriptiestudio is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 17248756.  

Anneke Beelaerts is de eigenaar van De 

scriptiecoach.  

E-mail: info@annekebeelaerts.nl 

2. Verzameling van 

persoonsgegevens 

Welke persoonsgegevens kunnen worden 

verzameld? 

 Naam 

 Adres  

 E-mail adres 

 Telefoonnummer  

 Bankrekeningnummer (na betaling) 

 Bedrijfsnaam en BTW nummer 

 Andere persoonsgegevens die u ons 

verstrekt via de website, e-mail of 

telefoon. 

 Gegevens over uw activiteiten op onze 

website.  

Hoe verzameld De Scriptiecoach uw 

persoonsgegevens?  

De Scriptiecoach slaat de persoonsgegevens op 

die u verstrekt. Daaronder vallen ook de 

persoonsgegevens die u ons verstrekt door een 

formulier op onze website 

(www.descriptiecoach.nl) in te vullen.  

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de 

hieronder omschreven doelen.  

3. Verwerking van 

persoonsgegevens door De 

Scriptiecoach 
De scriptiecoach verwerkt uw persoonsgegevens 

voor de volgende doeleinden:  

 Het afhandelen van een betaling. (het 

factureren en incasseren) 

 Om offertes op te stellen en deze u toe te 

sturen. 

 Om u te informeren over ontwikkelingen 

van (de diensten) De Scriptiecoach. 

 Om de diensten te kunnen leveren. 

 Om de diensten en marketing strategie te 

optimaliseren. 

 Om onze website te verbeteren en onze 

diensten op uw wensen aan te passen 

analyseert De Scriptiecoach uw gedrag 

op de website.  

Het afhandelen van een betaling. (het 

factureren en incasseren) 

We gebruiken uw gegevens om u een offerte en/of 

factuur te kunnen sturen. Daarnaast gebruiken we 

uw gegevens om openstaande facturen te 

incasseren indien u uw rekening niet binnen de 

gestelde termijn voldoet. De Scriptiecoach is 

verplicht om de financiële administratie 7 jaar te 

bewaren. Om deze reden worden facturen, offertes 

en de daarbij behorende gegevens voor de periode 

van 7 jaar bewaard. 

Om u de nieuwsbrief of meldingen over de blog 

te sturen.  

Met uw instemming gebruiken we uw 

persoonsgegevens om u: 

 op de hoogte te houden van nieuwe 

ontwikkelingen van De Scriptiecoach en 

het vakgebied door middel van een 

nieuwsbrief.  

 Updates te sturen van de blog die 

gepubliceerd wordt op 

www.descriptiecoach.nl 

 

 

http://www.descriptiecoach.nl/


 
 

De Scriptiecoach 

Privacyverklaring info@annekebeelaerts.nl 2019 V1.1 

Om onze dienst aan u te kunnen leveren. 

Als u klant bent bij De Scriptiecoach slaan we uw 

persoonsgegevens op om de overeenkomst die u 

met De Scriptiecoach heeft uit te kunnen voeren. 

Deze persoonsgegevens worden bewaard 

gedurende de tijd dat u een overeenkomst hebt met 

de scriptiecoach, tot een minimum van 3 jaar nadat 

de overeenkomst beëindigd is.  

Wanneer u direct of via social media contact met 

ons opneemt gebruiken we uw persoonsgegevens 

om te reageren op uw bericht. Uw 

persoonsgegevens worden minimaal 3 jaar 

bewaard.  

Optimalisatie van onze diensten. 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om 

de kwaliteit van onze diensten en marketing 

strategie te optimaliseren. Deze persoonsgegevens 

worden minimaal 3 jaar bewaard.  

4. Uw gegevens en derden 
De Scriptiecoach verkoopt uw persoonsgegevens 

niet.  

De Scriptiecoach deelt gegevens met partijen die 

ons voorzien van: 

- Webhosting en websitediensten  

- Telefoondiensten 

- Post en e-mail diensten 

- Bancaire diensten en incassodiensten  

De Scriptiecoach kan uw persoonsgegevens delen 

met een van haar partners indien dit nodig is voor 

het uitvoeren van de overeenkomst. We zorgen 

ervoor dat verwerkingsovereenkomsten en/of 

geheimhoudingsovereenkomsten worden gesloten 

met deze partners om te zorgen dat uw 

persoonsgegevens beschermd worden.  

De Scriptiecoach kan gegevens van derden 

bewaren indien dit nodig is voor de uitvoering van 

de overeenkomst. Deze gegevens kunnen ons 

worden aangeleverd door de klant of een partner. 

De bewaartermijn voor deze gegevens is hetzelfde 

als de bewaartermijn van het dossier van onze 

klant.  

De Scriptiecoach kan verplicht worden 

persoonsgegevens door te geven op grond van een 

wettelijke plicht.  

Links  

Door te klikken op links op onze website kan het 

zijn dat u op websites van andere bedrijven terecht 

komt. Het is mogelijk dat deze websites uw 

persoonsgegevens verzamelen. Raadpleeg de 

privacyverklaring van de diverse websites om te 

weten welke gegevens van u worden verzameld en 

hoe dit gebeurd.    

5. Cookies  
Om onze website te blijven verbeteren en onze 

diensten op uw voorkeuren af te stellen brengt 

onze website uw gedrag op onze website in kaart 

en worden unieke bezoekers geïdentificeerd.  

We maken gebruik van Google Analytics  

Deze website maakt gebruik van Google 

Analytics, een webanalysedienst aangeboden door 

Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt 

gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op uw 

computer worden geplaatst) om de website te 

helpen analyseren hoe bezoekers de site 

gebruiken. De anonieme informatie die door de 

cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de 

website wordt overgebracht naar en opgeslagen 

door Google op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden 

hoe deze website wordt gebruikt, om rapporten 

over de website-activiteit op te stellen voor de 

eigenaar van deze website (De Scriptiecoach) en 

om andere diensten aan te bieden met betrekking 

tot website-activiteit en internetgebruik. Google 

mag deze informatie alleen aan derden 

verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Google zal uw IP-

adres niet combineren met andere gegevens 

waarover Google beschikt. Door deze website te 

gebruiken, stemt u in met de verwerking van 

gegevens door Google op de manier en voor de 

hierboven beschreven doeleinden. 

Al deze gegevens zijn geanonimiseerd.  

De Scriptiecoach heeft Google Analytics geen 
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toestemming gegeven om de  verzamelde IP 

adressen te gebruiken om individuele gebruikers 

te identificeren of om te matchen met aanvullende 

informatie over een individuele gebruiker.   

Google Analytics is in overeenstemming met 

privacywetgeving ingesteld. Voorafgaande 

toestemming van onze gebruikers is daarom niet 

vereist.   

6. Bescherming van 

persoonsgegevens 
We nemen passende maatregelen om uw 

persoonsgegevens te beschermen voor misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te 

voorkomen.  

7. Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die De 

Scriptiecoach van u heeft verzameld in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht om aan De Scriptiecoach gegeven 

toestemming voor het verwerken van 

persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het 

recht gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een 

verzoek indienen bij De Scriptiecoach om de door 

ons verzamelde persoonsgegevens van u over te 

dragen aan u of aan een door u aangewezen 

entiteit. Verzoeken tot inzien, correctie, 

verwijdering, het intrekken van toestemming en 

overdracht kan worden gedaan door een e-mail te 

sturen naar: info@annekebeelaerts.nl. Bezwaren 

tegen het verwerken van uw gegevens door De 

Scriptiecoach kunnen ook worden ingediend door 

een e-mail te sturen naar voorgenoemd e-mail 

adres.   

We kunnen u vragen om een geldig 

identiteitsbewijs te overleggen om er zeker van te 

zijn dat het om uw persoonsgegevens gaat.  

8. Update 
Deze Privacyverklaring kan op elk moment 

worden aangepast. De veranderingen treden in 

werking op de dag dat de vernieuwde 

privacyverklaring op de website wordt 

gepubliceerd.  

Datum van deze versie: 25 September 2019  
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