
Privacyverklaring 
 
In BaLan-ce is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven 
in deze privacyverklaring. Ik, Ingrid Bakker, eigenaar van In BaLan-ce, vind jouw privacy 
belangrijk en de bescherming van jouw persoonsgegevens neem ik dan ook heel serieus. Ik 
zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen en ik verwerk de gegevens alleen voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Contactgegevens 
 
In BaLan-ce 
Ingrid Bakker 
Joh. Vermeerstraat 18 
2931 CS Krimpen aan de Lek 
0180 472 435 of 06 4911 8478 
ingrid@inbalan-ce.nl 
https://inbalan-ce.nl/ 
 
Persoonsgegevens 
 
Ik verwerk onderstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
Voornaam en e-mailadres: deze gegevens verwerk ik om jou Briefing te kunnen sturen. Ik 
stuur Briefing alleen als jij je daarvoor hebt ingeschreven.  
 
Contact- en betaalgegevens: deze gegevens verwerk ik voor het versturen van facturen en het 
verwerken van betalingen. Ik verwerk alleen de gegevens die je aan mij hebt verstrekt toen wij 
een overeenkomst met elkaar aan gingen.  
 
Contactgegevens: deze gegevens verwerk ik om met je te kunnen communiceren over de 
uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast zal ik deze gegevens ook gebruiken om jou te 
informeren over diensten en producten die gerelateerd zijn aan de diensten en/of producten 
die jij van mij afneemt.  
 
Naam en e-mailadres: deze gegevens verwerk ik om te kunnen antwoorden op vragen die jij 
aan mij stelt via e-mail of het contactformulier op de website.  
 
Bewaartermijn 
 
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor ik jouw persoonsgegevens verwerk en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen.  Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, 
zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt binnen 1 jaar 
na afloop van de overeenkomst of het laatste contactmoment verwijderd.  



 
Delen met derden 
 
Ik deel jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die 
jouw gegevens verwerken in de opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Beveiliging 
 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen (zoals 
versleuteling via een SSL-certificaat) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
met me op via ingrid@inbalan-ce.nl 
 
Cookies 
 
Ik maak op mijn website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw 
computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als 
je de website bezoekt. 
 
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande 
gevolgen heeft voor het gebruik van mijn website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat 
bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast 
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser 
verwijderen. 
 
De volgende cookies worden gebruikt op mijn website: 
• functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website. 
• cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijg ik 

inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, 
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ik de communicatie en 
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.  

• cookies voor het gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en Pinterest. 
Deze zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende 
service en maken het mogelijk bijvoorbeeld berichten te linken of te tweeten. 

 
Links naar andere websites 
 
Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Ik draag 
geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees 
hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt. 



 
Persoonsgegevens 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 mij en 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
 
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou 
heb in een computerbestand, naar jou of een ander, 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 ingrid@inbalan-ce.nl Ik reageer zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons . 
 
Wijzigingen 
Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacy beleid te wijzigen. Ik raad je dan ook aan om 
deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 
 
Krimpen aan de Lek, 3 juli 2018 


