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Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 september 2019.  
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Berrevoets, ergonomische zitoplossingen, en 
de websites www.berrevoets-zitoplossingen.nl en www.marcberrevoets.com. Door gebruik te 
maken van de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De eenmanszaak respecteert de 
privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u 
aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Ons gebruik van verzamelde gegevens via contact  
Deze gegevens worden gebruikt om het door u gewenste contact te kunnen leggen. De gegevens 
worden opgeslagen op eigen gebruikerscomputer van de eenmanszaak. Wij zullen deze gegevens 
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens zijn 
enkel en uitsluitend bedoelt voor onze eigen administratie en worden niet verstrekt aan derden.  

Communicatie  
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 
Deze gegevens zijn enkel en uitsluitend bedoelt voor onze eigen administratie en worden niet 
verstrekt aan derden. 

Doeleinden  
Het op orde stellen van een goede administratie en cliëntenoverzicht. We verzamelen of gebruiken 
geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit 
privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  

Derden  
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  
 
Opgedane ervaring met uw casus/ervaring/zitklachten kan mits onherkenbaar gemaakt gedeeld 
worden voor studiedoeleinden. Om mensen te kunnen adviseren de juiste maatwerk/ zitoplossingen 
is het voor ons noodzakelijk om opgedane ervaringen te delen.  Wij dragen er met alle aandacht en 
zorg voor door herleidbare gegevens weg te laten. Zo willen wij een win-win situatie creëren. Dit 
door kennis en ervaring te delen met mensen die zoekende zijn naar de juiste adviezen en 
waarborging van herleidbaarheid naar cliënten. Wij gaan ervanuit dat u deze openheid van ons 
respecteert. 

Veranderingen  
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de genoemde 
websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites, kunnen leiden tot wijzigingen 
in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen.  

Aansprakelijkheid  
Wij dragen alles wat binnen ons machten ligt om een zorgvuldige waarborging van de gegevens te 
handteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een eventueel datalek. Als 
bijvoorbeeld door diefstal zoals het gehackt worden van website of mailadres. De gevolgen hiervan 
kunnen niet worden verhaald op de eenmanszaak en dienen als eigen risico te worden beschouwd 



bij het bezoeken van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor herkenbaarheid in onze 
gedeelde blogs ten behoeve van delen kennis/ervaring. 

Vragen en feedback  
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:  
 
Handelsnaam; Berrevoets, ergonomische zitoplossingen  
Coolhaven 182 A4 
3024 AM te Rotterdam 
0610545095 info@marcberrevoets.com  

 


