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Voor ons is het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw 

persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons 

aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Zandhuis Advocatuur 

is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  

 

Gebruik van cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat met pagina’s 

van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw harde schijf van uw computer 

wordt opgeslagen met de bedoeling deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de 

server terug te sturen.  

Deze website maakt gebruik van permanente (functionele) cookies. Deze cookies zijn alleen 

gericht op het goed functioneren van de website en zorgen ervoor dat u de informatie krijgt 

waarom u heeft verzocht, Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw 

browser. 

 

Verwerking persoonsgegevens 
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij van u persoonsgegevens zoals uw naam, 

adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventuele 

correspondentie en stukken. Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u 

zijn aangegaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de 

overeenkomst en drie jaar na het sluiten van het dossier. 

 

Gegevensverstrekking aan derden 
Zandhuis Advocatuur verstrekt uw gegevens niet aan derden, anders dan voor de uitvoering 

van de overeenkomst noodzakelijk is. Wel kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt 

indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, dan wel dat Zandhuis Advocatuur 

hiertoe ingevolge wet- en regelgeving verplicht is. 

 

Recht op inzage en correctie 
U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Mocht er in deze 

gegevens onverhoopt een fout zijn geslopen, kunt u door middel van een schriftelijke 

verklaring om aanpassing verzoeken. Indien van toepassing zullen aanvullende bewijsstukken 

kunnen worden verzocht. Eventuele verwijdering van uw gegevens uit ons bestand kan 
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uiteraard alleen plaatsvinden indien het behouden van uw gegevens in ons bestand niet (meer) 

ter zake dienend is voor het doel waarvoor zij ooit zijn verkregen.  

 

Beveiliging 
Wij hebben passende beveiligingsmaateregelen genomen om misbruik van en 

ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, zoals wachtwoorden voor 

onze systemen en fysieke maatregelen zoals een alarm op ons pand. 

 

Klachten 
Zandhuis Advocatuur zal zich altijd inspannen om haar werkzaamheden naar beste kunnen uit 

te voeren. Mocht u echter toch niet (geheel) tevreden zijn, kunt u een klacht indienen via de 

contactgegevens die op de website staan vermeld. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 
Zandhuis Advocatuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. Op de website staat immer de laatste en geldende versie. Het wordt dan 

ook aanbevolen de website in de gaten te houden en de privacyverklaring regelmatig te 

checken, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 
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