
Privacy Beleid 
Uw privacy is belangrijk. Van Nieuwkerk Belastingadvies houdt zich aan de Privacywet door te 
zorgen voor een goede bescherming van de website en door vertrouwelijk en zorgvuldig met uw 
gegevens om te gaan. 

Delen met derden 
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij het nodig is voor mijn werkzaamheden in 
het kader van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Google Analytics 
Van Nieuwkerk Belastingadvies gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de 
website gebruiken en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan 
strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Van Nieuwkerk Belastingadvies heeft Google 
niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, de 
IP-adressen worden geanonimiseerd. 

Bewaartermijn persoonsgegevens  
Van Nieuwkerk Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de 
overeenkomst en dan nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Belastingwetgeving bepaalt dat bepaalde informatie minimaal 7 jaar bewaard moet worden. Na 
afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd. 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen naar info@vannieuwkerkbelastingadvies.nl 
U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, schriftelijk bericht.  

Contactformulier   
Als u het contactformulier invult, geeft u toestemming voor het gebruik van uw naam, e-
mailadres en telefoonnummer door Van Nieuwkerk Belastingadvies.  
 
Wijzigingen 
Van Nieuwkerk Belastingadvies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 
privacyverklaring.  Kijk regelmatig of er een update is. 

Klacht indienen 
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Nieuwkerk 
Belastingadvies, neem dan zo snel mogelijk contact via info@vannieuwkerkbelastingadvies.nl. U 
heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Vragen 
Van Nieuwkerk Belastingadvies 
info@vannieuwkerkbelastingadvies.nl 
06-23121708 
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