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Van den ELSHOUT B.V. 

Privacy Verklaring 
 

 

 
Hier vindt u de privacy verklaring van Van den ELSHOUT B.V.  

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan 

die worden verzameld door Van den ELSHOUT B.V. 
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Inleiding 

 
Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen 

tegen misbruik van persoonsgegevens, bestaat de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG). In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw 

persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd 

waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. 

Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt 

maken van die rechten. 

 

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is 

daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 
 

 

 

1. Van den ELSHOUT B.V. 

 

2. Doel gegevens 

 

3. Sub-verwerkers 

 

4. Opslagperiode 

 

5. Beveiliging 

 

6. Rechten 

 

7. Plichten 
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1. Van den ELSHOUT B.V. 

 
Van den ELSHOUT B.V. is een taxatie- en expertisebureau in de scheepvaartbranche. Het 

taxeert voor allerlei soorten disciplines. Hierbij kunt u denken aan financiering voor 

bedrijfsovername, verkoop, aankoop of tussentijdse waarderingen voor allerlei banken. Tevens 

worden taxaties voor voorgenomen verbouwingen en/of aanpassingen volop uitgevoerd. Ook 

houdt Van den ELSHOUT B.V. zich bezig met adviezen voor bijvoorbeeld verbouwingen en 

aanpassingen aan boord van schepen en de daarbij rekening te houden kosten. Ook verzorgt het 

expertises bij alle voorkomende schadegevallen. Tot slot vervult John van den Elshout, 

eigenaar/directeur, regelmatig de rol van (on)partijdig gerechtelijk deskundige.  

 

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Van den ELSHOUT B.V. verzameld worden. Het is 

daarom goed dat u weet wat daarmee bedoeld wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens 

kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

 

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Van den ELSHOUT 

B.V., neemt u dan gerust contact op: 

 

john@vandenelshoutbv.nl | 0183 – 702364 | Rijkswal 30 | 4285 AD | Woudrichem. 
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2. Doel gegevens 

 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Van den ELSHOUT B.V. 

Deze worden hieronder toegelicht. 

 

De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van gegevens van betrokkenen, die nood-

zakelijk zijn voor de uitvoering van de door de opdrachtgever aan verwerker opgedragen taken. 

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor  specifiek opdracht 

en toestemming geeft of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

 

Van den ELSHOUT B.V. verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van: 

 

1. Contact opnemen 

Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt voor een door Van den ELSHOUT B.V. 

uit te voeren opdracht. Er zullen alleen benodigde gegevens worden gevraagd om de dienst aan 

te kunnen bieden, zoals uw o.a. naam, bedrijfsnaam, BTW-nummer, e-mailadres en telefoon-

nummer.  

 

2. Financiële administratie 

Uw gegevens worden verzameld ten behoeve van het opstellen en versturen van facturen, 

behorende bij een geleverde dienst door Van den ELSHOUT B.V.  

 

3. Rapportages  

Uw gegevens worden verzameld ten behoeve van het opstellen van een taxatie-, inspectie- en/of 

expertiserapport, waarin in sommige gevallen uw persoonsgegevens vermeld dienen te worden.  

 

De verwerker zal geen persoonsgegevens in de persoonsregistratie doen opnemen voor andere, 

dan de hierboven genoemde doeleinden. Het gebruik van opgenomen persoonsgegevens vindt 

alleen plaats in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.  
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3. Sub-verwerkers 

 
De verwerker, Van den ELSHOUT B.V., heeft te maken met sub-verwerkers. Met 

ondergenoemde sub-verwerkers is een overeenkomst gesloten die in overeenstemming is met 

de relevante wet- en regelgeving. Contractueel is vastgelegd hoe de sub-verwerkers de 

geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen met 

betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens dienen na te leven. 

 

1. Losning ICT B.V. (systeembeheer)* 

2. BRANDRS (hosting website www.vandenelshoutbv.nl) 

3. PT Accountancy (salarisadministratie) 

4. Pitje Advies (boekhouding) 

5. Fructus B.V. (Excel – programmeur) 

 

*Van den ELSHOUT B.V. werkt vanuit SharePoint, een platvorm van Microsoft waarop alle 

informatie en gegevens worden opgeslagen. De back-up van alle gegevens op SharePoint 

wordt opgeslagen bij Losning ICT B.V.   
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4. Opslagperiode 
 
 

De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het eerder omschreven doel noodzakelijk 

is. Hierbij worden wettelijke voorschriften in acht genomen. Indien de bewaartermijn 

verstreken is, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd. Gegevens langer 

bewaren dan de bewaartermijn is uitsluitend mogelijk wanneer dit is overeengekomen met 

de opdrachtgever en eventuele betrokkenen.  

 

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften houdt Van den ELSHOUT B.V. 

zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen van zeven jaar voor financiële 

administraties en belastingzaken.  
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5. Beveiliging 

 
 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds genoemd, zijn de persoonsgegevens die door Van den 

ELSHOUT B.V. worden beheerd, alleen toegankelijk via SharePoint. Toegang hiertoe is 

alleen verkrijgbaar via apparaten die vergrendeld zijn met een wachtwoord. Het aantal 

apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde 

apparaten. 

 

Alle gebruikers die toegang hebben tot de geregistreerde persoonsgegevens hebben een 

geheimhoudingsverklaring getekend. Deze gebruikers hebben toegang tot de gegevens 

omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hierdoor zijn deze 

gebruikers daartoe gerechtigd.  
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6. Rechten 

 
1. Recht op inzage 

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Van den ELSHOUT 

B.V. vastgelegd en bewaard worden. U dient hiervoor een e-mail te sturen naar 

john@vandenelshoutbv.nl. Nadat wij u hebben kunnen verifiëren, krijgt u een overzicht van 

uw gegevens. 

 

2. Recht op rectificatie 

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te 

laten rectificeren door Van den ELSHOUT B.V. U dient hiervoor een e-mail te sturen naar 

john@vandenelshoutbv.nl.  

 

3. Recht op dataportabiliteit 

U heeft het recht om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij Van den ELSHOUT B.V. 

om ervoor te zorgen dat u uw gegevens kunt ontvangen en desgewenst kunt doorgeven aan 

een andere organisatie. Overdracht van gegevens zal enkel en alleen plaatsvinden na uw 

schriftelijke toestemming. Het verzoek kan geweigerd worden als er op grond van wettelijke 

voorschriften bezwaar tegen dient.  

 

4. Recht op wissen van gegevens 

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Van den ELSHOUT B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft 

u het recht op het laten wissen van uw gegevens door Van den ELSHOUT B.V. U dient 

hiervoor een e-mail te sturen naar john@vandenelshoutbv.nl. 

 

5. Recht op het indienen van een klacht 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat 

Van den ELSHOUT B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

 

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wilt u niet dat Van den ELSHOUT B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op 

het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dan een e-mail te sturen 

naar john@vandenelshoutbv.nl met een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers 

onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is 

om binnen een week te reageren. 
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7. Plichten 

 
De gegevens die verplicht zijn om rapporten e.d. te versturen, zijn de minimale benodigde 

gegevens voor het aanbieden van onze diensten. Uw e-mailadres / postadres is bijvoorbeeld 

nodig om een taxatierapport o.i.d. te kunnen versturen. Deze gegevens zullen nooit aan 

derden verkocht worden. Zonder deze verplichte gegevens kan Van den ELSHOUT B.V. 

haar werk niet doen. 

 

Mocht het nodig zijn gegevens, die u gedeeld heeft met Van den ELSHOUT B.V., te moeten 

delen met derden, dan zal daar eerst uw toestemming voor gevraagd worden. 

 

Van den ELSHOUT B.V. behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren, wanneer 

dit wettelijk vereist is, dan wel wanneer Van den ELSHOUT B.V. dit gerechtvaardigd acht 

om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid 

van Van den ELSHOUT B.V. te beschermen. Daarbij zullen wij altijd trachten uw recht op 

privacy zoveel mogelijk te respecteren.  
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Gegevensbeschermingsbeleid 

 
In het privacybeleid  worden een aantal persoonlijke gegevens van cliënten opgenomen door 

Van den ELSHOUT B.V., dit is nodig om de klant van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens 

worden door de klant zelf verstrekt of door de werkgever / opdrachtgever van de klant, hoofd-

zakelijk door het ondertekenen van een opdrachtbevestiging van Van den ELSHOUT B.V. 

 

Van den ELSHOUT B.V. verplicht zich niet meer dan de noodzakelijke gegevens te verwerken 

en deze nooit, zonder toestemming vooraf, aan derden door te geven c.q. te verkopen. 

 

Persoonsgegevens die Van den ELSHOUT B.V. verwerkt zijn: 

- Naam eigenaar / kapitein / opdrachtgever.  

- Adres en woonplaats eigenaar / opdrachtgever. 

- Telefoongegevens eigenaar / opdrachtgever / verzekeraar. 

- BTW nummer eigenaar. 

- E-mailadres eigenaar / opdrachtgever / verzekeraar. 

 

Klanten behouden zich het recht voor hun gegevens te allen tijde aan te kunnen passen e.d. zie 

ook hoofdstuk 6 uit onze Privacy Verklaring. 

 

De persoonsgegevens worden zo goed mogelijk beveiligd (geheimhoudingsverklaring 

personeel, gebruik van wachtwoorden e.d.). Ze worden niet langer dan nodig is bewaard 

(gemiddeld tien jaar). 
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