


00. Inleiding

Als coach in de agrarische sector bestaan mijn werkzaamheden uit het geven van 
trainingen en coaching sessies. Binnen deze werkzaamheden of het bezoeken van mijn 
website laat je online sporen en/of persoonlijke gegevens achter. Ik doe er van alles aan 
om jouw persoonsgegevens privé te houden en alleen te delen bij wettelijke noodzaak. 
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vraag ik gegevens van je. Deze 
gegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in 
overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG). Als 
onderneming ben ik verplicht jou te informeren over wat er met jou persoonsgegevens 
gebeurt. In deze privacyverklaring valt te lezen hoe ik jouw persoonsgegevens verwerk, 
met welk doel ik deze verwerk, hoe lang jouw persoonsgegevens bewaard blijven, of 
jouw gegevens met derden worden gedeeld, hoe de persoonsgegevens beveiligd worden 
en hoe cookies of vergelijkbare technieken ingezet worden in mijn website. 
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01. Te Kiefte Coaching
Te Kiefte Coaching is een eenmanszaak gerund door mij, Monique te Kiefte. Ik ben coach 
in de agrarische sector en geef één-op-één coaching aan agrarische familiebedrijven en  
verzorg verschillende workshops over onder andere het boeren leven en effectief 
communiceren. Te Kiefte Coaching maakt onderdeel uit van Agrarischecoaches.nl en 
Team Aalten.  



02. Verwerking persoonsgegevens
Te Kiefte Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Ik verwerk niet altijd alle 
onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functies je 
gebruik maakt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt: 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• IBAN 
• BTW-nummer 
• Overige informatie die je invult bij het contactformulier van de website of die je in 

correspondentie of telefonisch verstrekt 
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
• Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen 

03. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders 
of voogd. Echter kan ik niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via 
info@tekieftecoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

04. Doel verwerking persoonsgegevens
Met jouw persoonsgegevens wordt op zorgvuldige, respectvolle manier omgegaan. Als jij 
je aanmeldt voor een van de diensten van Te Kiefte Coaching worden persoonlijke 
gegevens en/of bedrijfsgegevens verzameld voor administratie en het versturen van een 
factuur. Niet altijd alle gegevens worden verzameld. Dat is namelijk afhankelijk van welke 
diensten en functies je op onze website gebruikt.  
Te Kiefte Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Het afhandelen van jouw betaling  
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
• Het versturen van een nieuwsbrief via e-mail 
• Om goederen en diensten bij je af te leveren 
• Te Kiefte Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website 

te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw 
voorkeuren. 

• Te Kiefte Coaching volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij 
onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 

• Te Kiefte Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Wanneer je ervoor kiest om bepaalde persoonsgegevens niet te delen kan het voorkomen 
dat het gevraagde product of de gevraagde dienst niet geleverd kan worden.  



05. Gegevens verstrekken aan derden
Jouw gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dat noodzakelijk is vanwege een 
wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.  

• belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens 
• websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren 
• GetResponse, voor het verzenden van e-mails 
• Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website 

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden. Ze worden ook niet gebruikt om 
uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, dat wil zeggen, door 
computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens.  

06. Bewaren persoonsgegevens
Te Kiefte Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het 
boekhoudsysteem van Te Kiefte Coaching worden tenminste 7 jaar bewaard om aan de 
wettelijke verplichting te voldoen.  

07. Cookies
Te Kiefte Coaching gebruikt technische en functionele cookies om de website zo goed 
mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om 
algemene bezoekersgegevens bij te houden, zoals onder andere het IP-adres. Met 
Google Analytics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie 
wordt door Google opgeslagen op servers in de VS en worden verwerkt in rapporten over 
het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je 
hun privacybeleid met meer informatie. Het verzamelen van deze gegevens via Google 
Analytics gebeurt op een privacy-vriendelijke manier. Het unieke klantgedeelte van het 
IP-adres is geanonimiseerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van 
andere Google-diensten met Google Analytics.   

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt 
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je 
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 

08. Jouw rechten - gegevens 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 
Te Kiefte Coaching 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 info@tekieftecoaching.nl.  

09. Beveiliging persoonsgegevens
Te Kiefte Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen 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 op via 
info@tekieftecoaching.nl. 

10. Vragen, klachten en feedback
Heb je nog vragen over de omgang met jouw persoonlijke gegevens? Neem gerust 
contact op via onderstaande contactgegevens.  

Te Kiefte Coaching 
Monique te Kiefte 
Wandersweg 8 
7104 DD Winterswijk Meddo 

06-53882433  
info@tekieftecoaching.nl 

mailto:info@tekieftecoaching.nl

