
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Policy 

  



OVER ONS PRIVACY BELEID 
 

Webence hecht groot belang aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig 

hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij 

over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor 

commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten 

dienstverlening van Webence. 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12-05-2018, met het publiceren van een 

nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke 

gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en 

onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen 

wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik 

beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte 

persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met ons via info@webence.nl 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Webence verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld via een contact formulier, email of telefonisch. 

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

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of 

telefonisch 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

• Internetbrowser en apparaat type 

• Bankrekeningnummer 

• Paypal betaalgegevens 

 

  



BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ 

VERWERKEN 
 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@webence.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

WAAROM HEEFT WEBENCE DEZE GEGEVENS NODIG 
 

Webence verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van 

een met u gemaakte overeenkomst, het verwerken van betalingen het optimaliseren van de website en 

het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Wij kunnen uw gegevens daarnaast gebruiken voor: 

• Het afhandelen van uw betaling 

• Verzenden van onze nieuwsbrief 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Factureren van diensten die u bij Webence afneemt. 

• Om contact met u op te nemen met betrekking tot een vraag of over een offerte. 

 

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS 
 

Webence bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Indien u een overeenkomst met ons heeft of heeft gehad worden uw gegevens niet langer dan 7 jaar 

bewaard tenzij wij wettelijk anders verplicht zijn. 

Alle overige gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. 

  



DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
 

Webence 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. Met 

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Webence blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN 
 

Webence gebruikt functionele en analytische cookies. 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. Webence gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat 

de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen. 

WEBSITE BEZOEK 
 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw 

computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens welke uw browser meestuurt. Deze gegevens 

worden alleen gebruikt voor analyse van het bezoek en klikgedrag op onze website en de werking van 

de website te verbeteren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen 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 Webence en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 

of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 

sturen naar info@webence.nl. 



Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. U kunt bijvoorbeeld een veilige kopie maken met de KopieID App 

welke de Rijksoverheid ter beschikking stelt. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
 

Webence neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 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@webence.nl 

 


