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Welke gegevens worden verzameld? 

• Voornaam en achternaam 
• Adresgegevens (in geval van het volgen van een traject) 
• Telefoonnummer 
• E-mailadressen. 

  
Voor welke doelen worden deze gegevens verzameld? 

• Voor het kunnen sturen van e-mails naar cliënten. 
• Voor het kunnen sturen van facturen naar cliënten. 
• Voor het kunnen sturen van de nieuwsbrief. 
• Voor telefonisch contact met cliënten.  

  
Welke bewaartermijnen worden gehanteerd? 

• Als bewaartermijn van de gegevens die met facturering te maken hebben, 
worden de richtlijnen gehanteerd zoals deze door de Belastingwet worden 
voorgeschreven: 7 jaar. 

• Dossiers bewaar ik eveneens 7 jaar.  
  
Wat zijn je rechten? 

• Je hebt te allen tijde recht op inzage van je gegevens of om gegevens aan te 
passen, evenals het recht tot verwijdering van persoonsgegevens. Dit laatste 
met uitzondering van de gegevens die ik met het oog op de belastingwet 
verplicht 7 jaar moeten bewaren. 

• Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) als je denkt dat ik niet correct met je gegevens 
omga. 

  
Wie heeft toegang tot je gegevens? 
Alleen Kikken Coaching. Ik verstrek geen enkele gegevens aan derden, tenzij je daar 
zelf uitdrukkelijk schriftelijk om vraagt of daar toestemming voor geeft.  
 
Disclaimer 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Kikken Coaching aan de samenstelling 
van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt 
gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en 
eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige 
kennisgeving worden aangebracht. 
  
Kikken Coaching geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, 
noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze 
site. 
  



 
 

Auteursrechten 
Alle rechten op informatie en logo berusten bij Kikken Coaching. 
Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of 
andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of 
verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Kikken Coaching.  
  
Persoonlijke informatie 
je kunt deze website bezoeken zonder dat je hoeft mede te delen wie je bent en 
zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Ik gebruik geen 
cookies. 
  
Links naar andere sites 
Kikken Coaching is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en 
gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op 
die websites, die via deze site worden gelinkt. 
 


