
 
 
 
 
steljevoor architectuur&illustratie 
 

Privacy  Verklaring 
 

 

 

00. INLEIDING 

 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze steljevoor architectuur&illustratie 
persoonsgegevens verzamelt, hoe daarmee wordt omgegaan en deze worden opgeslagen. 

Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt 

maken van die rechten. 

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd of aangepast worden, bijvoorbeeld in verband met 

wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen. 

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van steljevoor architectuur&illustratie. 
steljevoor architectuur&illustratie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of 

verklaringen van andere sites, adviseurs, leveranciers en overheden. 

 

 
01. steljevoor architectuur&illustratie 

 
Dit is de privacyverklaring van steljevoor architectuur&illustratie.  
steljevoor architectuur&illustratie is een architectenbureau dat zich bezighoudt met 

adviseren van particulieren en zakelijke partners met betrekking tot interieur en exterieur 

ontwerp van de gebouwde omgeving, het geven van bouwtechnisch advies, het namens de 

opdrachtgever overleggen met en indienen van vergunningaanvragen bij overheden,  het 

uitvoeren van bouwbegeleiding en het maken schetsen en illustraties om één en ander visueel 

inzichtelijk te maken als stap naar concretisering van ideeën en concepten. 

In het contact met (potentiële) opdrachtgevers worden gegevens verzameld die nodig zijn voor 

het uitvoeren van de overeenkomst. 

Het betreft met name de volgende gegevens: 

 naam 

 adres (ook van de projectlocatie wanneer dit afwijkt van het woonadres) 

 woonplaats 

 telefoonnummer(s) 

 mailadres 

 BSN (indien als gemachtigde namens opdrachtgever een vergunningaanvraag wordt ingediend) 

 (kadastrale) gegevens en foto’s van kavel en/of gebouw van desbetreffend project 

In overleg met opdrachtgever(s) worden NAW-gegevens in het kader van uitvoering van de 

overeenkomst gedeeld met andere adviseurs.  
steljevoor architectuur&illustratie verplicht zich vertrouwelijk om te gaan met verzamelde 

gegevens. 

 

Diegene die bezwaar heeft tegen gebruik van zijn/haar gegevens als hier omschreven kan contact 
opnemen met steljevoor architectuur&illustratie. 

 
sai@steljevoor-ai.nl 
 

0318  300408 
 

Bontekoestraat 1 
 

3906 EE  Veenendaal 
 

BTW nummer  149276576B01  
 

KvK  nummer  000030208697 
 

steljevoor architectuur&illustratie is een eenmanszaak van en door Hans Brandsma  



02. DOEL 

 
De doelen waarvoor steljevoor architectuur&illustratie persoonsgegevens verzamelt. 

 

1. Contact 

In het contact met (potentiële) opdrachtgevers worden gegevens als naam, (mail)adres, 

telefoonnummer, projectomschrijving/–locatie en eventueel specifieke kenmerken van het project 

verzameld om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden. 

 

2. Administratie 

Naam en (mail) adres gegevens worden verzameld voor het voeren van administratie, zoals 

projectdossiers en het versturen van facturen. 

     

3. Nazorg 

Verzamelde gegevens in de projectdossiers worden bewaard om nazorg te kunnen leveren. 

 

4. Nieuwsbrieven 
In de toekomst zal steljevoor architectuur&illustratie E-nieuwsbrieven gaan versturen via de 

mail. Kennisdeling en commercie zijn het doel van deze nieuwsbrieven. Te zijner tijd zullen via 

hiervoor bestemd formulier op de website (voor)naam en mailadres worden verzameld. 

Daarnaast bestaat dan ook de mogelijkheid tot mondelinge of schriftelijke aanmelding voor de 

nieuwsbrief. 

 

5. Analytics 
De website van steljevoor architectuur&illustratie verzamelt door middel van Google 

Analytics gegevens om de website te verbeteren. Dit zijn anonieme gegevens als informatie over 

duur van websitebezoek en veel bezochte pagina’s en staan los van persoonlijke gegevens. 

 

 

03. ONTVANGER 

 
Gegevens die steljevoor architectuur&illustratie ontvangt en verwerkt, worden beheerd. 

 
1. steljevoor architectuur&illustratie 
Gegevens verzameld voor de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen in de project 

dossiers en op de computer(s)/server van steljevoor architectuur&illustratie. 
 

3. Provider 
De e-mail van steljevoor architectuur&illustratie wordt gehost bij Vevida. De mails worden 

opgeslagen op de servers van Vevida. 

 

3. Marketing platform 

In de toekomst zullen nieuwsbrieven worden verzonden via een marketing platform als 

bijvoorbeeld Mailchimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden (voor)naam en mailadres 

automatisch worden opgeslagen in een daarvoor bestemde lijst bij desbetreffende platform. 

 

 

04. OPSLAG 

 

Gegevens worden door steljevoor architectuur&illustratie voor langere tijd bewaard in 

projectdossiers voor het uitvoeren van de overeenkomst een kunnen leveren van nazorg. De 

minimale bewaarperiode wordt bepaald door wettelijke regelingen. 

 

De gegevens die Analytics verzamelt zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard 

binnen Google Analytics. 

Gegevens die in de toekomst worden verzameld door het marketing platform worden voor 

onbepaalde tijd bewaard. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan op elk moment. 

 

 

05. BEVEILIGING 

 
In geval van een datalek bij steljevoor architectuur&illustratie zelf zal deze zo spoedig 

mogelijk worden gemeld bij de daarvoor bestemde instantie(s). Betreffende opdrachtgever(s) 

wordt (worden) hiervan op de hoogte gebracht. 



06. RECHTEN 

 

1. Recht op inzage 

Naar aanleiding van een mail en/of telefonisch verzoek wordt een overzicht van de door 

steljevoor architectuur&illustratie verzamelde en bewaarde gegevens verstrekt. 

 

2. Recht op recti ficatie 
Indien gegevens niet (meer) kloppen zal steljevoor architectuur&illustratie op basis van 

aangeleverde nieuwe gegevens rectificeren. 

 

3. Recht op overdracht  

Wanneer bij steljevoor architectuur&illustratie opgeslagen persoonsgegevens bij overstap 

naar een andere partij nodig zijn, is er het recht van overdracht. Ten overvloede: hiervan zijn 

uitgesloten de in het kader van de overeenkomst uitgevoerde ontwerp- en technische 

werkzaamheden, datgene dat valt onder het intellectueel eigendom van steljevoor 
architectuur&illustratie. 

 

4. Recht op wissen gegevens 

Indien een opdracht niet tot stand komt en/of gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering 

van de overeenkomst bestaat het recht de persoonsgegevens te laten wissen. 

 

5. Recht op indienen van een klacht  
Indien een (potentiële) opdrachtgever het niet eens is met de wijze waarop steljevoor 
architectuur&illustratie omgaat met persoonsgegevens bestaat het recht een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

6. Recht op bezwaar gegevensgebruik  
Indien een (potentiële) opdrachtgever het gebruik van persoonsgegevens door steljevoor 

architectuur&illustratie wenst te stoppen, bestaat het recht hiertegen bezwaar te maken. 

 

Het gebruik maken deze rechten kan via sai@steljevoor-ai.nl onder toezending van een kopie ID-

bewijs waarbij vitale delen onleesbaar zijn gemaakt. 
steljevoor architectuur&illustratie streeft er naar binnen één week te reageren. 

 

 

07. PLICHTEN 

 
steljevoor architectuur&illustratie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve 

van bedrijfsvoering en het kunnen uitvoeren van overeenkomsten. Gegevens worden nooit 

verkocht aan derden. 

 

Gegevens worden, indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, gedeeld met andere 

partijen zoals adviseurs met toestemming van desbetreffende opdrachtgever(s). 

 
steljevoor architectuur&illustratie behoudt zich het recht verzamelde gegevens te 

openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, wanneer het gerechtvaardigd is te voldoen aan een 
juridisch verzoek en/of om de rechten en veiligheid van steljevoor architectuur&illustratie te 

beschermen. Het recht van privacy van een ieder zal te allen tijde zoveel mogelijk worden 

gerespecteerd. 

 

 

 

Toch nog vragen? 

Neem contact op via onderstaande contactgegevens. 

 
sai@steljevoor-ai.nl 
 

Bontekoestraat 1 
 

3906 EE  Veenendaal 
 

BTW nummer  149276576B01  
 

KvK  nummer  000030208697 

 

 


