
Privacyverklaring 
Vé Consult bvba, gevestigd te Brugge, Katelijnevest 15a, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de 
persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze 
privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen 
over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via veerle@ve-consult.be. 

Persoonsgegevens die we verwerken. 
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind 
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken: 

•   Voor- en achternaam 
•   Adresgegevens 
•   Telefoonnummer 
•   E-mailadres 
•   Facturatiegegevens 
•   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door 

een profiel op onze website aan te maken (toekomst), in 
correspondentie en telefonisch 

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens 
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

•   Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een 
product of dienst hebt afgenomen. 

•   Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit 
te voeren die je hebt afgenomen. 

•   Om diensten te leveren die je hebt afgenomen. 
•   Om de nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.  
•   Om je een antwoord te kunnen sturen op een vraag die je ons stelt in 

verband met onze producten of diensten die we leveren. 



Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. 
De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens 
hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om 
gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen 
met veerle@ve-consult.be. 

Delen van persoonsgegevens door ons met derden 
Vé Consult bvba zal uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen, 
verspreiden of verhuren, tenzij dit bij wet verplicht is, tenzij wij daarvoor uw 
expliciete toestemming hebben. 

Het gebruik van beeldmateriaal 
Bij elke door Vé Consult georganiseerde workshop of een Personal 
Organizing Traject® of een sessie waar foto’s worden genomen, is er een 
kennisgeving dat wie niet wenst dat haar foto(‘s) publiekelijk verspreid worden 
dit uitdrukkelijk kan melden. Er zal toegezien worden op een minimale 
verspreiding van de gerichte beelden.  
De beelden zijn vooral  voor gebruik op de website, in workshops en op de 
Social Media van Vé Consult.. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we 
gebruiken 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of 
smartphone.  

Hierbij verwijzen we naar de Cookies op onze site gemaakt met Wix.com: 

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site 

 



Google Analytics  
De website van Vé Consult maakt gebruik van Google Analytics, dit is een 
webanalyse-service die door Google Inc. (hierna: Google) wordt aangeboden. 
Naast de hierboven genoemde cookies, maakt Google Analytics ook gebruik 
van cookies. Door middel van deze cookies wordt geanalyseerd hoe een 
bezoeker de website gebruikt. De informatie die door het cookie wordt 
gegenereerd over uw gebruik van de website worden overbracht naar en 
opgeslagen door Google op hun server in de Verenigde Staten. Dit omvat uw 
IP-adres en browsertype, evenals de datum, tijd en duur van uw bezoek aan 
de website van Vé Consult. Google gebruikt deze informatie bij te houden 
hoe bezoekers door de website navigeren, gebruikersstatistieken over het 
gebruik van de website samen te stellen voor website-exploitanten en andere 
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover wanneer deze derden 
namens Google de informatie verwerken. Google zal uw IP-adres niet 
combineren met andere gegevens waar Google over beschikt. U kunt deze 
cookies weigeren.. Indien u de cookies weigert dan kan het voorkomen dat u 
niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken 
van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een 
computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te 
sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging 
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 



bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen 
naar veerle@ve-consult.be 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen 
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak 
in deze kopie je pasfoto, Paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit 
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
binnen vier weken, op jouw verzoek . 

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
- contact@apd-gba.be). 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid 
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst 
wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig 
op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze 
wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op 
een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 1.0 – 
januari 2019] 
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