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Privacy statement website 

Algemeen 
 
De website www.dehoofdtrainer.nl (hierna: ‘de website’) behoort toe aan De 
Hoofdtrainer. De Hoofdtrainer is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 74883895. De Hoofdtrainer is gevestigd in Zwaag op de 
Corantijn 63. De Hoofdtrainer wordt vertegenwoordigd door Jeroen Hoekstra en Eva 
Groenendijk. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 54 20 73 95 en 06 – 11 39 
16 56 of per mail jeroen@dehoofdtrainer.nl of eva@dehoofdtrainer.nl. De Hoofdtrainer 
beschikt over een functionaris van gegevensbescherming te weten Eva Groenendijk. 
 
In dit Privacy Statement is beschreven hoe De Hooftrainer de persoonsgegevens van jou 
als bezoeker /gebruiker van de website verwerkt en beschermt. Dit Privacy Statemens is 
van toepassing op de website, ongeacht de wijze waarop jij toegang hebt verkregen, en 
alle daaraan verbonden diensten. 
 
De Hoofdtraner verwertk de persoonsgegevens van gebruiker van de website met 
inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 
Hoofdtrainer is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De Hoofdtrainer 
garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van jou als bezoeker / 
gebruiker van de website. Dat betekent dat De Hoofdtrainer van zichzelf als ook van 
haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van 
persoonsgegevens. 
 

Gebruik persoonsgegevens 
 
Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om jouw gegevens achter te laten op het 
contactformulier op de website, zal De Hoofdtrainer deze gegevens verwerken met als 
enige doel het contact opnemen met jou. Op dat moment ontvangt De Hoofdtrainer met 
toestemming van jou, de navolgende gegevens: 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 
• Uw bericht  

 
Als je het contactformulier op de website invult, of een e-mailbericht stuurt aan De 
Hoofdtrainer, dan worden jouw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het 
formulier of de inhoud van het e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording 
en afhandeling daarvan. 
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De Hoofdtrainer gaat discreet om met jouw persoonsgegevens en zal deze nooit zonder 
expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden. De 
Hoofdtrainer verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens derhalve niet aan derden voor 
hun marketingdoeleinden. 
 
Op de website zijn links opgenomen naar andere websites. De Hoofdtrainer is niet 
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie 
daarover verwijst De Hoofdtrainer je naar de betreffende websites. 
 

Vragen? 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement richt u zich dan tot 
info@dehoofdtrainer.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van jouw 
persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij De Hoofdtrainer. Mochten we er dan niet 
onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
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