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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Artikel 1  Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
- opdrachtnemer: ZIPP; 
- opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de 

werkzaamheden verstrekt; 
- diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel 

direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord. 
- cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings- of coachtraject, dat laatste als hij niet 

zelf de opdrachtgever is. 

Artikel 2   Toepasselijkheid 

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke 
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze 
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen; 

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van 
enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden 
een beroep doen; 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten van de opdrachtgever; 

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van 
toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 3  Offertes 

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, 
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de 
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd; 

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven; 
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst  

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten ten aanzien van coaching en begeleiding leiden 
voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Daarbij 
is opdrachtnemer gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van 
zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van 
opdrachtnemer verlangd kan worden; 

2. Opdrachtnemer aanvaardt opdrachten na instemming door opdrachtgever en cliënt. Voldoende 
motivatie en inzet van cliënt zijn voorwaarde voor acceptatie en uitvoering van een opdracht. 
Indien deze niet of te weinig aanwezig blijkt te zijn gedurende de voortgang van het traject zal 
contact worden opgenomen met opdrachtgever en zal een driegesprek plaatsvinden tussen 
opdrachtgever, opdrachtnemer en cliënt. Indien cliënt dan nog weigert mee te werken, kan 
opdrachtgever zich niet beroepen op terugbetaling van het overeengekomen bedrag;  

3. Door het louter aanvaarden van de dienstverlening van opdrachtnemer wordt cliënt nimmer 
geacht verklaard te hebben dat het feit van aanvaarding van enigerlei vorm van dienstverlening 
gezien zou mogen worden als toezegging tot vertrek of overplaatsing of erkenning van de 
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noodzaak daartoe, noch als incompetentie, noch als het bestaan van een onwerkbare situatie 
cliënt betreffende; 

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te 
laten vervangen door een ander. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.  
Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de eventuele vervanging aan cliënt(en) en opdrachtgever 
wie de werkzaamheden namens haar uitvoert. Zowel de opdrachtgever als de cliënt hebben het 
recht de vervanger te weigeren; 

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen; 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is 
uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 

7.  In het geval dat de werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of op 
een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de 
benodigde faciliteiten. 
 

Artikel 5 Contractduur  
 
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren 

van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

Artikel 6  Wijziging van de overeenkomst 
 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen 
de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen; 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen; 

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 
heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten; 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre 
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg 
heeft. 
 

Artikel 7 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

1. Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig verplicht tot 

geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching of begeleiding. 

Zij zijn dit verplicht ten opzichte van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst 

kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is; 

2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle 

gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met 

Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de 

eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar 
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legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat 

deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem/haar 

bij een opdracht worden ingeschakeld; 

3. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en cliënt 

plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan 

niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de cliënt is), enige mededeling doen over 

de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming 

heeft gegeven; 

4. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever, cliënt als de samenleving behoudt 

opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde 

en bestemde instanties inlichten; 

5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer 

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 

derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 

dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 

opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

Artikel 8 Honorarium 

1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat uit een vast overeengekomen bedrag; 

2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in 

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium 

tot gevolg heeft; 

3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband 

met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve 

van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem/haar een 

redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot 

het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel 

daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

Artikel 9 Betaling 
 
1. Het overeengekomen honorarium en de vermoedelijk te maken kosten is vooraf of uiterlijk bij 

aanvang van de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden verschuldigd; 
2. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na 

factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is 
gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke 
hoofde dan ook; 

3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, 
zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van 
betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de 
opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te 
schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan 
worden; 

4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over 
de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente; 
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 
vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens 
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn; 
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5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst 
open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur; 

6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van 
de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of 
daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen; 

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor coaching- of begeleidingsafspraken, 

afgezegd binnen 48 uur, 50 % in rekening te brengen en binnen 24 uur het hele bedrag van de 

afspraak. Dit kan als optie indien mogelijk ook in tijd verrekend worden met de resterende uren 

van het contract. 

Artikel 10  Incassokosten 

1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling 
van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de 
opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid 
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn 
begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en 
advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding 
van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de 
verschuldigde hoofdsom. 
 

Artikel 11  Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan 
door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de 
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer; 

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, 
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; 

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere 
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes 
maanden verschuldigde factuurbedrag; 

4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of 
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;                                      De 
uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeldt, worden 
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van opdrachtnemer en ieder 
ander van wiens hulp opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de 
werkzaamheden;  

5. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer 
aansprakelijk. 
 
Artikel 12 Annulering/ beëindiging van de overeenkomst  
 

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings-of coachtraject te 
annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen 
de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer 
betaalde bedrag; 
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2. De opdrachtgever voor een begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de 
opdracht voor een begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief; 

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van 
begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever 
verplicht het totaalbedrag vooraf of uiterlijk bij aanvang van het begeleidings-of coachtraject te 
voldoen; 

4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van het begeleidings-of 
coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te 
brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag; 

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van 
het begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet 
deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere 
omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen; 

6. Opdrachtnemer is bevoegd de begeleiding van kandidaat tussentijds te beëindigen als, met 
inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening, redelijkerwijs te verwachten is dat 
afronding van het begeleidingsproces op dat moment niet mogelijk wordt geacht. Onvoldoende 
medewerking van de kandidaat kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve 
beëindiging van de dienstverlening. Alvorens hiertoe over te gaan, wordt de kandidaat schriftelijk 
gewaarschuwd en wordt met de opdrachtgever overlegd. Bij een totale onderbreking van meer 
dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd; 

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier 
uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke 
termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat 
de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de 
beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald; 

8. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij 
door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der 
overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te 
komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden 
voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op 
vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 

 
 
Artikel 13 Persoonsgegevens 
 
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer 

toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen 
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar 
eigen activiteiten. 
 

Artikel 14 Klachtenprocedure 

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 

14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer; 

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed 

mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting; 

3. Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd en erkend blijft de 

betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand. 
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Artikel 15 Intellectueel eigendom 

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 
door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of cliënt verstrekte of – 
in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en 
computerprogramma’s; 

2. Opdrachtgever en/of cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop 
Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders 
dan ten behoeve van deze opdracht; 

3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis 
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 
kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan 
wel cliënten. 

Artikel 16 Geschillenbeslechting 

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van 
toepassing; 

2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit 
deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als 
dit niet lukt, gebruik te maken van mediation; 

3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde 
Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting 
bevoegd van het geschil kennis te nemen. 

 
Artikel 17 Geldigheid leveringsvoorwaarden 

1. Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk 
van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 

Privacyverklaring: zie volgende pagina.  
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PRIVACYVERKLARING 
 
Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te 
informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.  
 
 
Contactgegevens: 

naam Marjolein Boom  
adres Park Leeuwensteijn 14, 2272 AC Voorburg,  
tel 0646221146 / 070-3692686.  
mail info@zippcoaching.nl 
KVK 27254235  

Verkrijgen van persoonsgegevens  
Als je gebruik maakt van de diensten van ZIPP, verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze 
diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, 
telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens krijg via derden 
in het kader van het coachingstraject.  
 
ZIPP verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

• Geboortedatum en –plaats  

• Geslacht  

• Werkervaring  

• Competenties en interessegebieden 

• Gespreksverslagen 

• Inhoud van communicatie 

• IP-adres 

• NAW-gegevens van de organisatie waar je voor werkzaam bent of van jezelf indien je zelf de 
opdrachtgever bent. 

• Naam, e-mailadres en telefoonnummer van je leidinggevende en/of HR-functionaris die 
betrokken zijn bij de verstrekking van de opdracht en onze dienstverlening voor jou (indien van 
toepassing) 

• Factuuradres en bankrekeningnummer van jou indien je zelf de opdrachtgever bent of van je 
werkgever indien deze de opdrachtgever is 

Doelen 
ZIPP verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals: 

• Het onderhouden van contact; 

• Het bieden van een persoonlijk coachtraject; 

• Een goede en efficiënte dienstverlening; 

• Beheer van het cliëntenbestand; 

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 

• Verbetering van de dienstverlening; 

http://www.zippweb/
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• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de 

dienstverlening; 

• Facturering; 

• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

• Verzenden van nieuwsbrieven en/of blogs; 

• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

• Het voeren van geschillen;  

 
Waarvoor wordt de verwerking van persoonsgegevens verwerkt? 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst rond het coachingstraject uit te 
voeren. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een 
wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.  

Verstrekking aan derden 
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor 
de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn 
IT-leverancier, administratiebureau, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het 
coachingstraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de 
voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader 
van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.  
 
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 
 
Hoe lang ik jouw gegevens bewaar 
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die 
in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden 
zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken.  
 
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke 
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  
 
Hoe ik jouw gegevens beveilig 
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang 
van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.   
 
Profilering 
Ik combineer de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen,  zoals de website 
en app, om jou gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.  
 
Cookies 
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies 
worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.  
 
Jouw rechten 
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst 
van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daaruit 
onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of 
af te schermen.  
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Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen 
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.  
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens 
kun je sturen naar: 
 
Marjolein Boom 
Park Leeuwensteijn 14 
2272 AC Voorburg 
tel 0646221146 
e-mail info@zippcoaching.nl 
 
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij 
weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij 
de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd.  
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-11-2020 
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