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Webbureau Holland hecht grote waarde aan het privacyrecht en is zich ervan bewust dat 

een passende verwerking van persoonsgegevens hiervan een onmisbaar aspect is.  

Wanneer je onze website bezoekt dan kan dit leiden tot de verwerking van je 

persoonsgegevens. In deze verklaring kun je lezen op welke manieren wij gegevens 

verwerken en wat er met deze gegevens gebeurt.   

1. Over Webbureau Holland  

Webbureau Holland ontwikkelt sinds 2005 websites, web- en mobiele applicaties voor 

een brede range opdrachtgevers. Begonnen in 2006 met ontwikkeling op het Drupal 

platform, mogen wij onszelf inmiddels rekenen tot de top-10 van meest ervaren 

Drupalbureaus binnen Europa. 

2. Doeleinden van de gegevensverwerking 

Webbureau Holland verwerkt via haar websites persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: 

• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen Webbureau Holland en 

haar opdrachtgevers 

• Het optimaliseren van onze dienstverlening en online presentatie 

• Onderhoud en beveiliging van onze serveromgeving 

3. Welke gegevens verwerken wij? 

Webbureau Holland verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. 

Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. 

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, zullen daaruitvolgende NAW-

gegevens door ons worden verwerkt. 

4. Bewaartermijnen 

IP-adressen worden 30 dagen op onze servers bewaard. 

NAW-gegevens worden bewaard voor de duur van de klantrelatie en in andere gevallen 3 

jaar. 

 



 

5. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Webbureau Holland levert geen persoonsgegevens over aan derden, behoudens 

geanonimiseerde gegevens aan het statistiekenprogramma Google Analytics. Dit gaat 

om IP-adressen waarvan het laatste octet is verwijderd, tijdstip van bezoek en een aantal  

technische kenmerken van het websitebezoek. 

Webbureau Holland heeft alle servers, verkeer en data van haar websites in eigen beheer, 

zonder tussenkomst van derden. 

6. Beveiligingsniveau 

Webbureau Holland beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van 

technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, 

onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij 

kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve 

toegangscontroles tot aan de data en servers.  

7. Rechten van betrokkenen 

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kun je een verzoek doen om je gegevens 

in te zien via het onderstaande E-mailadres. Indien het door ons verstrekte overzicht 

feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of 

te laten verwijderen.  

8. Cookies 

Webbureau Holland gebruikt op haar websites 2 soorten cookies: 

• Functionele cookies 

Deze zijn nodig om de website correct te laten functioneren en de 

gebruikerservaring van de bezoeker te optimaliseren. Functionele cookies worden 

niet gedeeld met derden. 

    

• Analytics cookies  

Deze cookies onthouden geanonimiseerd uw computer of mobiele apparaat 

wanneer u onze website bezoekt. Ze helpen ons om een beeld te vormen van hoe 

onze bezoekers onze websites gebruiken. Analytics cookies worden 

geanonimiseerd gedeeld met het statistiekenprogramma Google Analytics. 

 



9. Contactgegevens 

Je kunt je vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: 

Webbureau Holland 

Laurens Tjeenk Willink 

Bestevaer 18 

1271 XZ Huizen 

contact@webbureauholland.nl 

10. Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen 

op onze website (webbureauholland.nl) worden gepubliceerd. 

 

https://webbureauholland.nl/

