
 
 

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals 
omschreven in dit Privacy Statement.  

 
Werking website 
Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van 
E-Accountants B.V. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze 
website.  
 
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met  
E-Accountants B.V.. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid 
gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van E-Accountants B.V. alsmede om 
informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van E-Accountants B.V. en haar 
activiteiten. 
 
E-mail 
Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier 
verzonden worden, staan uw gegevens en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende 
informatie die u in het bericht opneemt.  
Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat E-Accountants 
B.V. voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter 
beantwoording van uw e-mail. 
 
Toegang tot de website 
Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van E-Accountants B.V., niet te 
verplichten u te laten registreren.  
 
Vragen 
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan 
E-Accountants B.V. zelf via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten 
verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan  
E-Accountants B.V. 
Kreitenmolenstraat 83-A 
5071 BB  Udenhout  
 
Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement internet kunt u contact opnemen met info@e-
accountants.nl email (of per gewone post: E-Accountants B.V., Kreitenmolenstraat 83-A, 5071 BB  
Udenhout ) 
 
  



 
 

Verwerken van gegevens 
Wij zullen op de website van E-Accountants B.V. nooit om bijzondere persoonsgegevens vragen. 
Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke 
voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of 
geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit 
soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.  

 
Klant bij E-Accountants, Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens.  
De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers.  
Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk 
zijn voor hun werkzaamheden.  
Onze medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een juiste en volledige 
instructie gekregen over de omgang met persoonsgegevens en zij zijn bekend met de 
verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen. 
 
Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over 
specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het inschakelen van 
sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die sub-
verwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen.  
Met het verlenen van een opdracht aan E-Accountants B.V. wordt instemming verleend voor het 
inschakelen van eventuele sub-verwerkers. 
 
Verwerking of bewerking van persoonsgegevens 
Hieronder verstaan wij: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
 
Verantwoordelijk voor de persoonsgegevens  
Wij verwerken o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant.  
Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, 
dan blijft de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel 
en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt.  
 
Ook kunnen wij (de verwerkings)verantwoordelijke zijn voor de persoonsgegevens van de klant, 
bijvoorbeeld bij het uitvoeren van samenstellingsopdrachten voor de klant. In dit geval stellen wij 
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vast. Indien wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, is de klant verplicht de AVG 
of andere wet- of regelgeving inzake verwerking of bewerking van persoonsgegevens na te leven. 
 
  



 
 

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Dit zijn gegevens als: 
Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht 
Adres en woonplaats 
Emailadres en telefoonnummer 
Geboortedata van de klant en diens gezin 
BSN nummer 
Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant. 
 
Voor het verzorgen van belastingaangiften, toeslagen en (subsidie)aanvragen zijn wij vanuit de wet 
verplicht het Bsnnummer te verwerken.  
De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht ons om de 
identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren aan de hand van een geldig 
legitimatiebewijs.   
Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages, belastingaangiften vormen  
de kern van de dienstverlening van E-Accountants B.V. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. 
Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt.  
 
Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens 
Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van 
persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij 
hebben te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat 
voor. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. 
In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren.  
Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als 
het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie.  
Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond 
van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen.  
Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de klant op de 
hoogte van het verzoek.  
Als wij de klant op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met de klant overleggen over de wijze 
waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen. 
 
Rechten 
U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die E-Accountants B.V. van u 
verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele 
aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen.  
 
Geheimhoudingsplicht 
Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele 
sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen 
toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van 
hun eventuele beroeps- en gedragsregels. 
  



 
 

Beveiliging 
E-Accountants B.V. heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen 
geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd 
worden, of onbedoeld worden gewijzigd.  
Alle werknemers van E-Accountants B.V. dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die 
voor de gehele organisatie gelden.  
Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van E-Accountants 
B.V., en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie 
te waarborgen. 
 
Cookies 
Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden 
geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u 
bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden 
geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten.  
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan u het registratieproces van deze website niet 
gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als 
u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na 
beëindiging van uw bezoek aan onze website. 
 


