
 
 
 
 
 
 

Privacybeleid 
 
Versie: december 2022 
 
 
 
VA Marijke Prins is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in dit privacybeleid.  
 
VA Marijke Prins 
Blauwbandkade 2 
9408 EW Assen 
 
Contactpersoon:  
Marijke Meijer – Prins 
06 – 54 29 66 08 
info@va-marijkeprins.nl 
 
In dit privacybeleid vind je informatie over: 
 

- Welke persoonsgegevens ik verwerk. 
- Met welk doel ik de persoonsgegevens verwerk. 
- Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar. 
- Google Analytics & cookies. 
- Het laten wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens. 

 
 
Persoonsgegevens die ik verwerk 
Persoonsgegevens worden verzameld door het invullen van het contactformulier, door 
contact via e-mail of door het afnemen van diensten van VA Marijke Prins. 
 
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

- Voor- en achternaam 
- Bedrijfsnaam 
- Adresgegevens 
- Zakelijk e-mailadres 
- Mobiel telefoonnummer 
- IP-adres 
- Bankrekeningnummer 

 
 



Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens? 
VA Marijke Prins gaat zorgvuldig om met de informatie die wordt verzameld. Gegevens 
worden nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden gesteld. 
Persoonsgegevens worden verwerkt met het volgende doel: 
 

- Om een betaling af te kunnen handelen. 
- Om telefonisch of per e-mail contact op te kunnen nemen, zodat ik je beter van dienst 

kan zijn. 
- Om te informeren over wijzigingen van producten en/of diensten. 
- Om bezoekersgedrag te analyseren, zodat de online ervaring verbeterd kan worden. 

 
 
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 
VA Marijke Prins bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.  
 
 
Google Analytics & cookies 
De website www.va-marijkeprins.nl maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is 
een service die wordt aangeboden door Google, onderdeel van het moederconcern 
Alphabet. Het programma Google Analytics maakt gebruik van cookies. Een cookie 
genereert informatie over het gebruik van de website door de bezoeker. Dit is inclusief het 
IP-adres van de bezoeker. Alle gegevens worden overgebracht en opgeslagen door Google 
in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te kijken hoe de bezoeker de 
website gebruikt en om rapportages op te stellen over het websitegebruik. Google mag de 
informatie, verkregen via cookies, aan derden verschaffen indien het hiertoe wettelijk 
verplicht wordt gesteld, of derden deze informatie namens Google verwerken. 
Meer informatie kunt u vinden op: https://policies.google.com/privacy.  
 
 
Het laten verwijderen van persoonsgegevens 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur 
hiervoor een e-mail naar info@va-marijkeprins.nl.  
 
 
 
 


