
 

PRIVACY STATEMENT  

 

Privacy statement 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van persoonsgegevens 

gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bedrijfsnaam (optioneel) 

• Informatie die u deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens  

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar 

bedrijfsvoering. Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij in contact komen en aan 

wie wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede 

manier te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken 

informatie daarbij voor de volgende doelen:  

Voor de uitvoering van de overeenkomst: 

• het leveren van een dienst; 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting: 

• in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten 

uitvoeren van controles, waaronder financiële; 

Omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben: 

• de totstandkoming van de overeenkomst; 

• het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve van product- en dienstontwikkeling, samenstellen 

van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie; 

• het verzorgen van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, 

gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht; 

• het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch; 

 



 

 

• het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, 

optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan; 

Op basis van toestemming: 

• Voor het sturen van een digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van interessant nieuws 

rondom onze producten en/of diensten. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt 

u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link in genoemde nieuwsbrief; 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens  

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer 

dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren en om te voldoen aan 

wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen. Wanneer u op onze website gegevens invult voor één van 

de doeleinden zoals hierboven genoemd, bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet 

meer gebruik te willen maken van onze dienst(en). 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting, dan wel aan een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Welke cookies gebruiken wij 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners gebruikt alleen technische, functionele en analytische 

cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 

bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Deze cookies worden gebruikt om de website van Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners te 

helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in 

uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rentmeesterskantoor Noordanus & 

Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben in een computerbestand 

naar u of een andere persoon of door u genoemde organisatie te sturen. 

 



 

 

 

Hoe beschermen wij persoonsgegevens  

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

spant zich in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te 

handhaven. Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op via info@noordanuspartners.nl of telefonisch via 085-4852600. 

 

Wijzigingen 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners behoudt zich het recht voor dit privacy statement van tijd 

tot tijd aan te passen. U vindt de meest recente versie altijd op onze website: 

www.noordanuspartners.nl  

 

Contact 

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u  contact opnemen met 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners. 

E-mail: info@noordanuspartners.nl 

Telefoon: +31 (0)85- 4852600 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV 

Poort van Midden Gelderland Groen 12 

Postbus 30, 6666 ZG Heteren 
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