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Privacystatement 
 
Bergevoet Financieel Advies verwerkt persoonsgegevens van cliënten die nodig zijn om onze 
dienstverlening te kunnen uitvoeren. Hieronder staat een overzicht van de gegevens die wij 
verwerken. 
 
 
Persoonsgegevens 
 
• Voorletters, voor- en achternaam   

• Geslacht   

• Geboortedatum    

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer   

• E-mailadres   

• Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden, bijvoorbeeld in correspondentie besprekingen, 
telefonisch contact en contact per e-mail 

• Locatiegegevens   

• Gegevens over activiteiten van cliënten 

 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  
 
• Burgerservicenummer (BSN) 

• Financiële gegevens, zoals inkomen en vermogen 

• Gegevens omtrent gezondheid 

• Gegevens omtrent cultuur 

 
 
Hoe verkrijgen wij deze gegevens? 
 
Deze gegevens worden ons door cliënten verstrekt die van onze diensten gebruik maken. 
 
 
Waarom hebben wij die gegevens nodig? 
 
Om onze financiële dienstverlening (administraties, aangiftepraktijk, echtscheidingsadvisering, 
financial planning, pensioenplanning en fiscale planning) op een correcte manier voor hen uit te 
kunnen voeren. 
 
 
Hoe lang bewaren wij deze gegevens? 
 
Bergevoet Financieel Advies zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, waarbij wel rekening moet worden 
gehouden met wettelijke bewaartermijnen op onze bedrijfsadministratie. 
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Delen met anderen   
 
Bergevoet Financieel Advies deelt deze persoonsgegevens met verschillende derden als dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van de gegevens. Bergevoet Financieel Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Verstrekking van persoonsgegevens aan andere derden doen we alleen met nadrukkelijke 
toestemming van onze cliënten.   
 
 
In kaart brengen websitebezoek 
 
Bergevoet Financieel Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, 
tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en voor gebruiksgemak van de bezoekers. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van 
bezoekers. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er worden dus geen specifieke 
persoonsgegevens opgeslagen, wij kunnen bijvoorbeeld niet zien wie onze website heeft bezocht. 
De werking heeft vooral betrekking op technische gegevens voor statistische doeleinden. 
Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen ze ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 
de instellingen van hun browser verwijderen.   
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   
 
Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
men kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bergevoet-fa.nl  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen we 
een kopie identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Bergevoet Financieel Advies zal zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.   
 
 
Beveiliging   
 
Bergevoet Financieel Advies neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als cliënten het idee hebben dat hun gegevens toch 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunnen zij contact met ons op nemen 
via info@bergevoet-fa.nl    
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