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Uw privacy is belangrijk. Ik gebruik uw persoonsgegevens uitsluitend om met u te 
corresponderen over en ten behoeve van de dienst die u afneemt (coaching, begeleiding of 
yoga/sportlessen), voor zover u deze zelf aan mij heeft verstrekt en toestemming voor heeft 
gegeven te gebruiken. Ik hecht waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en de 
integriteit van uw persoonsgegevens. Juist omdat het om persoonlijke begeleiding gaat, 
moet u hier zich veilig bij voelen. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens 
ik verzamel wanneer u van mijn diensten gebruik maakt, waarom ik die nodig heb en hoe ik 
ze gebruik. 
 
Contactgegevens 
 
Anne Boumans 
Coachen in Contact 
 
Correspondentieadres:  
Elbakade 28 
3446 BB Woerden 
 
Praktijk adres:  
Pompmolenlaan 43a 
3447 GK Woerden  
 
Diensten 
 
Coachen in Contact verzorgt coaching en (proces-)begeleiding in persoonlijke trajecten en 
teamtrajecten. Daarnaast verzorgt Coachen in Contact yogalessen en aanverwante fysieke 
sport- en bewegingsbegeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten. 
 
Persoonsgegevens die ik van u gebruik 
 
Coachen in Contact gebruikt de persoonsgegevens die u verstrekt aan mij voor het kunnen 
leveren van de diensten. Meestal zijn dit: 
 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens (werk of privé)  
- E-mailadres, zakelijk en of privé (welke u wilt) 
- Telefoonnummer(s) 
- Factuuradres van u of het bedrijf waar u werkt (mail of postbus, welke u geeft)  

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
 
Naast uw hiervoor genoemde persoonsgegevens, geeft u in de diensten die u afneemt 
informatie over uzelf en soms over uw omgeving (werk, familie). Dit is persoonlijke kennis en 



informatie. Deze informatie wordt alleen verwerkt in uw persoonlijk dossier. Dit dossier 
wordt beveiligd bewaard door Coachen in Contact. Het kan zijn dat u zelf persoonlijke 
informatie deelt met anderen in een sessie die ik begeleid, dat is aan uzelf om te beslissen. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruik ik uw persoonsgegevens (zoals 
vermeld onder ‘persoonsgegevens die ik gebruik’) 
 
Coachen in Contact/ik gebruik uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

- Begeleiding die ik met u ben overeengekomen: coaching/begeleiding/yoga/lessen  
- Om u te kunnen bellen, Whatsappen, e-mailen en begeleiden voorafgaand en tijdens 

deze dienstverlening (zoals met u overeengekomen). 
- U te informeren over facturen en betaling 
- Ik verwerk uw persoonsgegevens in het boekhoudprogramma dat ik benut voor mijn 

administratie, zoals ik dat verplicht ben bij te houden.  
 
Hoe lang bewaar ik uw gegevens 
 
Ik bewaar uw persoonsgegevens en begeleidingsdossier zolang als wij gezamenlijk zijn 
overeengekomen. Indien niet specifiek afgesproken bewaar ik uw gegevens tot een half jaar 
na het einde van de begeleiding.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Coachen in Contact verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens 
zijn uitsluitend en zo beperkt mogelijk zichtbaar in mijn administratie. Mijn administrateur 
en accountant houden zich eveneens aan de AVG. Met hen heb ik een overeenkomst met 
betrekking tot vertrouwelijk gebruik van alle zichtbare gegevens. Hiermee zorgen wij voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
Coachen in Contact gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht uw persoonsgegevens te wijzigen en uw dossier in te zien of te 
verwijderen. Uw kunt een verzoek aan mij richten voor verwijdering of aanpassing van 
gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt aan mij vragen uw inhoudelijke dossier te 
verwijderen.  
 
Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig 
 
Coachen in Contact neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 



Voorbeelden van mijn beveiligingsmaatregelen: 
 

- Computers zijn beveiligd met wachtwoorden 
- Papieren dossiers bewaar ik met een slot met code 
- Wachtwoorden voor laptop en bijvoorbeeld administratie worden niet automatisch 

opgeslagen maar dienen elke keer opnieuw te worden ingevoerd. 
- Uw inhoudelijke begeleidingsdossier, zowel digitaal als papier, wordt zo anoniem 

mogelijk bewaard en zoveel als mogelijk op een andere (digitale) locatie dan uw 
persoonsgegevens. 

 
Verdere beveiliging heeft mijn aandacht en zal de komende tijd bij de verdere invoering van 
de AVG door mij worden gevolgd, ook in samenspraak met andere ondernemers, zodat wij 
van elkaar kunnen leren in dit proces zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw gegevens en 
informatie. 
 
Ik hoop dat u een goed gevoel en beeld heeft bij de wijze waarop ik met uw gegevens en 
privacy om ga. Juist in mijn vakgebied is een veilig gevoel en vertrouwelijkheid van belang. 
 
Indien u vragen heeft of een verzoek of idee hoe het anders of nog beter kan, neemt u dan 
contact met mij op. 
 
Anne Boumans 
Coachen in Contact 
23 mei 2018 
 
 
  

 
 


