
Privacyverklaring Vessies Administratie 

 

Dit is de privacyverklaring van Vessies Administratie, ingeschreven in het Handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 56572824. Door middel van deze privacyverklaring 

wil Vessies Administratie duidelijk maken welke persoonsgegevens verwerkt worden voor het 

realiseren van haar diensten en het achterliggende doel van de verwerking. De verwerking 

van persoonsgegevens omvangt het opslaan, versturen, bewerken etc. van 

persoonsgegevens. Overigens is deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op de 

verwerking door Vessies Administratie en niet op die van andere bedrijven die genoemd 

worden op de website en dergelijken. Tot slot zal er vertrouwelijk worden omgegaan met de 

persoonsgegevens. Voor de mogelijkheid tot inzage raadpleeg de website van de Kamer van 

Koophandel (kvk.nl) of neem contact op via de volgende contactgegevens: 

Contactpersoon van Vessies Administratie: Jaap Vessies 

Adres: van Borsselestraat 2 1947 JL Beverwijk (geen bezoekadres) 

Telefoonnummer: 0649669898 

E-mailadres: info@vessiesadministratie.nl 

 

Doel  

Voor het uitvoeren van de diensten van Vessies Administratie zal gevraagd worden naar 

persoonsgegevens. Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij 

dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat 

dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Wij hebben de bankafschriften van uw 

zakelijke rekening bijvoorbeeld nodig om een duidelijk inzicht te hebben in uw zakelijke 

administratie. Dit betekent dat het verstrekken van uw persoonsgegevens een voorwaarde is 

om gebruik te kunnen maken van de diensten van Vessies Administratie. De 

(persoons)gegevens zullen worden verwerkt met Outlook t.b.v. communicatie via e-mail, 

registreren van contacten en vastleggen van diverse overige zakelijke documenten online 

welke nodig zijn om een administratie te kunnen voeren, zoals facturen. Daarnaast maakt 

Vessies Administratie gebruik van online software, zoals Twinfield ten behoeve van het 

voeren van de administratie. Met deze softwareleveranciers is een overeenkomst gesloten en 

zij hanteren een eigen privacybeleid waardoor persoonlijke gegevens beschermd worden, 

enkel verwerkt worden voor de aangewezen doeleinden en niet worden gedeeld met derden.  

 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende het gebruik van de diensten van 

Vessies Administratie en de rechtmatige bewaartermijnen. Op grond van belastingwetgeving 

zijn wij bijvoorbeeld verplicht om een administratie bij te houden gedurende 7 jaar. Wanneer 

dit gebruik en recht wordt beëindigd zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd door 

Vessies Administratie. 



 

Rechten 

Op grond van de Europese privacywet heeft u een aantal rechten waar wij u op willen 

attenderen. Zodoende heeft u recht op: 

- Inzage van uw persoonsgegevens; 

- Herstellen van uw persoonsgegevens; 

- Verwijderen van uw persoonsgegevens; 

- Intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens; 

- Het opvragen van uw persoonsgegevens voor het doorsturen naar andere bedrijven; 

- Het maken van bezwaar op het verwerken van uw persoonsgegevens; 

- Klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw 

persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

Wij hopen zodoende duidelijk te zijn geweest over de omgang met persoonsgegevens indien 

u gebruik maakt of wil maken van de diensten van Vessies Administratie. Indien u nog vragen 

heeft, schroom niet om contact op te nemen. Onze contactgegevens komen hierboven naar 

voren.  
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