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Privacy verklaring  
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst 

afneemt van Corrie Muus of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.  

Persoonsgegevens worden opgeslagen door: Corrie Muus, advies – service – coaching – specials, 

Dreslanden 8 9407 JV  Assen, tel.: 06-50503675, www.corriemuus.nl, info@corriemuus.nl  Kvk: 

81582498. 

Corrie Muus is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van 

klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Corrie Muus  is 

verantwoordelijke in de zin van de AVG voor alle gegevensverwerking t.b.v. de diensten en/of 

producten geleverd door Corrie Muus. De door Corrie Muus opgeslagen persoonsgegevens dienen 

voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot  levering van een product en/of 

dienst door Corrie Muus op gebied van advies, service, coaching, specials met name in de 

auto/motor schadebranche, maar als zzp-er ook voor externe partijen en/of diensten. 

 Corrie Muus gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er 

alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar 

zijn gekomen. 

 Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen 

zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk 

uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn 

afgebeeld, vraagt Corrie Muus altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding 

wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder 

begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige 

verklaring gericht aan info@corriemuus.nl. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: - 

in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten 

behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven 

de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op 

grond van een wettelijke regeling of bepaling; - in het geval van het betalen en afhandelen van de 

facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de 

wettelijke verplichting van de Belastingdienst; - in het geval van het behandelen van vragen en  

 

klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht; - in het geval van de aanvraag van een 

vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte. 

In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de 

werkzaamheden door Corrie Muus tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de 

betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten  
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van toepassing. Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. 

Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de 

boekhouder. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens 

worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@corriemuus.nl.  


