
 

 

Privacy statement Veldhuisen Stables Nigtevecht 

Veldhuisen Stables Nigtevecht, gevestigd aan de Klompweg 30 in Nigtevecht, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze Privacy Statement. 

Veldhuisen Stables Nigtevecht respecteert de privacy van de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft en wij zullen er alles aan doen om deze te waarborgen. Verwerking van uw 

persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevens (AVG) stelt. 

(d.d. 01-08-2018) 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 

Veldhuisen Stables Nigtevecht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u uw paard bij ons heeft 

gestald, dan wel gebruik maakt van onze diensten. 

Wij kunnen u vragen om de volgende persoonsgegevens: 

- Naam (voornaam, voorletters, achternaam) 

- Adres 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mail adres 

- Gegevens van uw paarden 

Voor klanten met een automatische betalingsregeling bewaren we ook het IBAN-nummer. 

Veldhuisen Stables Nigtevecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij 

hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw persoonsgegevens. 

Indien u uw paard op ons bedrijf heeft gestald, behoort het paspoort van uw paard op ons bedrijf 

aanwezig te zijn. De paard-gegevens worden ook opgeslagen in ons administratiesysteem. Ook voor 

deze gegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar, in verband met koppelingen naar de 

financiële administratie. 

Persoonsgegevens (paard-gegevens) van klanten worden door Veldhuisen Stables Nigtevecht  

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

- Verzorging / behandeling van de paarden 

- Administratieve doeleinden 

- Om u te kunnen bellen of mailen indien wij vragen of informatie hebben omtrent uw paard(en). 

- Om u te informeren over gewijzigde producten en/of diensten. 



- Om u van algemene informatie te voorzien omtrent ons bedrijf en aanverwante zaken. 

 

Veldhuisen Stables Nigtevecht verwerkt persoonsgegevens van medewerkers ten behoeve van het 

uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

- Naam (voornaam, voorletters, achternaam) 

- Adres 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer(s) 

- Geboortedatum 

- Salarisgegevens 

- Kopie ID 

- BSN-nummer 

- Bankgegevens 

Deze persoonsgegevens worden door Stal ’t Hofstee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking (en) gedurende de periode dat men een arbeidscontract heeft en daarna in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verlenen van veterinaire diensten aan de paarden 

- Het doorgeven van dekgegevens aan hengstenhouders 

- Het beheer van een administratieprogramma met daarin de klant-, paard- en facturatiegegevens 

- Het verzorgen van de internetomgeving 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en/of toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 

schriftelijk toestemming voor geeft. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Veldhuisen Stables Nigtevecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

De financiële administratie kent een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Dit geldt ook voor alle daar 

aan gekoppelde persoons- en paard-gegevens. 



Beveiligen van persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen: 

 Alle personen die namens Veldhuisen Stables Nigtevecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u 

gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Aanpassen privacy statement 

Veldhuisen Stables Nigtevecht houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in 

deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Het verdient aanbeveling om 

deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust 

contact met ons op. 

Tel.: 06-27338789 (Willem) / 06-21503286 (Franny)  

info@stalveldhuisen.nl 


