
 

 
Privacyverklaring Ben Tekstschrijver 

Ben Tekstschrijver neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Ik verstrek of verkoop 
geen gegevens aan derden. Als we besluiten samen te werken, ben ik blij met uw vertrouwen. 
Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. In deze 
privacyverklaring laat ik u weten welke gegevens ik van u gebruik en bewaar, welke 
gegevens ik verzamel als u mijn website bezoekt, welke gegevens ik vastleg als u zich 
aanmeldt voor mijn blog en waarom ik dit doe.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ben Tekstschrijver. Ben Tekstschrijver 
is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar 
wordt verwezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te 
accepteren. 

Ben Tekstschrijver 
www.bentekstschrijver.nl 

 

Bescherming persoonsgegevens 
Ben Tekstschrijver respecteert de privacy van klanten en bezoekers van de site 
www.bentekstschrijver.nl. Persoonlijke informatie die u ons verschaft via de website, mail of 
telefoon, behandel ik vertrouwelijk. Ik gebruik uw gegevens alleen om te voldoen aan de 
diensten waar u om vraagt. Ik verstrek zonder uw persoonlijke toestemming geen 
persoonlijke gegevens aan derden. Door mij een e-mail te sturen, kunt u uw gegevens door 
mij laten verwijderen. Ik verwijder uw gegevens dan uit mijn bestanden en bewaar deze niet. 

Met welk doel gebruik ik uw persoonsgegevens? 
Wanneer u een zakelijke relatie aangaat met Ben Tekstschrijver of zich aanmeldt voor mijn 
blog, vragen ik u om enkele persoonsgegevens. In het geval van een zakelijke overeenkomst 
vraag ik om uw naam, (factuur)adres, e-mail en telefoonnummer of mobiele nummer. In 
geval u zich aanmeldt voor mijn blog, vraag ik alleen uw naam, e-mail en (eventueel) 
telefoonnummer. Deze gegevens gebruik ik om de dienst uit te kunnen voeren of u te 
kunnen bellen als een e-mailbericht bijvoorbeeld niet aankomt. De gegevens worden 
opgeslagen op de server van Ben Tekstschrijver. Wanneer u ons een e-mail stuurt of het 
contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u een reactie te kunnen 
sturen. Ik verzamel geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacybeleid, tenzij u hier van tevoren uw toestemming voor hebt 
gegeven.  

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u toestemming om deze gegevens voor 
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. De persoonlijke gegevens die u invoert op de 

http://www.bentekstschrijver.nl/
http://www.bentekstschrijver.nl/


website van Ben Tekstschrijver worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden 
verstrekt. 

Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, 
adresgegevens en bedrijfsnaam. Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover ik hier 
wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte. Ik verwerk 
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming 
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

Communicatie 
Wanneer u mij een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat ik die berichten 
bewaar. Soms vragen ik naar uw persoonlijke gegevens als die voor de afspraak die we 
aangaan, relevant zijn. Gegevens op papier van zakenrelaties of geinterviewden, 
bijvoorbeeld aantekeningen van een interview, vernietig ik na afsluiting van het traject. 
Alleen het uiteindelijke resultaat – het verhaal, de geschreven tekst voor uw website, de 
geredigeerde tekst en dergelijke, en de door u gestuurde input, bewaar ik digitaal. Voor de 
beveiliging van mijn interne netwerk gebruik ik in overleg met een professioneel 
computerdeskundige Avast en de firewall van Mozilla Firefox. 
Ik beschouw alles wat mij tijdens interviews verteld en aangereikt wordt, als vertrouwelijk.  

Cookies 
Bentekstschrijver.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën (Google Analytics) 
om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de website gebruikt 
wordt. Dit helpt om mijn diensten via de website te verbeteren. Bentekstschrijver.nl heeft 
geen toegang tot of controle over de cookies die door derden op uw pc worden geplaatst en 
gebruikt. Als u mijn website bezoekt, krijgt u een melding dat cookies worden gebruikt. U 
kunt dan aangeven ‘dat u het begrepen heeft’.  

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde 
informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, vindt u op de browsers 
van de betreffende websites. 

• Internet Explorer  
• Firefox 
• Safari 

Google Analytics 
Via bentekstschrijver.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als 
deel van de Analytics-dienst. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS 
Privacy Shield Framework. Ik hou op deze manier bij hoe bezoekers mijn website gebruiken. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen 
invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

Social media buttons 
Op bentekstschrijver.nl zijn links opgenomen naar andere webpagina’s en buttons om 
content te delen op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac


werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig 
zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Via 
de privacyverklaring van de betreffende sociale media leest u wat zij met de 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze 
verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden 
in de instructies of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Op de site van Facebook vindt u meer informatie over hun privacybeleid. Facebook kan uw 
gegevens ook doorgeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op 
grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Hier vindt u meer informatie over de 
doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook. 

Verwijderen tracking cookies 
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal 
verwijderen via Your Online Choices, zodat ze niet bij een website van een derde 
teruggeplaatst kunnen worden. 

Meer informatie over cookies 
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:  

• Cookierecht.nl 

• Website Consumentenbond 

• Your Online Choices 

Vragen en feedback 
Heeft u nog vragen over mijn privacybeleid? Of feedback? Neem dan contact met me op. 

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 23 augustus 2018 
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