
 

 

 

 

1. Privacy beleid - AVG 
Het onderstaande privacy statement is van 

toepassing op alle sitebezoeken, diensten 

transacties en overeenkomsten met Uitvaart 

Divers. Uitvaart Divers behandelt uw 

persoonsgegevens alleen als u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

2. Contactgegevens 

Info.uitvaartdivers.nl 

www.uitvaartdivers.nl 

Postbus 355 

3190 AH Hoogvliet Rotterdam  

0618173761 

Mw. M. Pierau 

 

3. Grondslag verwerking 

Persoonsgegevens 

Onze website heeft niet de intentie 

persoonlijke gegevens te verzamelen over de 

bezoekers. De bezoekersstatistieken zijn 

algemeen en kunnen niet tot individuen 

worden herleid. 

Uitvaart Divers verwerkt uw gewone 

persoonsgegevens naar de wettelijke 

grondslagen van de AVG- wet. Op basis van 

deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één 

van de) onderstaande grondslagen 

• Toestemming van de betrokken persoon  

• Noodzaak voor het uitvoeren van een 

overeenkomst 

• Noodzakelijk voor het nakomen van onze 

wettelijke verplichtingen 

• Behartigen gerechtvaardigde belangen 

  

4. Doeleinden van verwerking 

Uitvaart Divers verwerkt uw 

persoonsgegevens voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De uitvoering van overeenkomsten, 

transacties en diensten 

• Organisatieadvies 

• Scholing en professionalisering 

• Relatiebeheer 

• Product- en dienstontwikkeling 

• Administratieve handelingen 

• Business Netwerk 

 

Uitvaart Divers verwerkt persoonsgegevens 

die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen 

nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op 

een overeenkomst of heeft u al met een 

eerdere overeenkomst doorgegeven. Met het 

geven van een opdracht geeft u tevens 

toestemming om de door u verstrekte 

persoonsgegevens te gebruiken voor 

administratieve verwerking. Zonder deze 

verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn. 

Bij het bezoeken van onze website zullen 

zonder uw toestemming geen 

persoonsgegevens door ons worden 

verzameld. Op onze site kunt u een vinkje 

zetten als u toestemming geeft.  

  

5. Verstrekken van persoonsgegevens 

Uitvaart Divers heeft uw gegevens nodig om 

de administratie te voeren, om contact met u 

op te nemen, om onze plichten voortvloeiend 

uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen 

nakomen en om correspondentiegegevens op 

te slaan. 

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan 

Uitvaart Divers haar werk niet doen en kunnen 

wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het 

verstrekken van persoonsgegevens een 

voorwaarde bij het aangaan van een 

overeenkomst met Uitvaart Divers. 

 

6. Bijzondere groepen 

Uitvaart Divers doet geen zaken met 

minderjarige bezoekers en klanten mits er 

mailto:wilko.ouwens@de-drie-mediators.nl
http://www.uitvaartdivers.nl/


sprake is van toestemming van ouders of 

bevoegd gezag. Hiervoor dient een 

toestemmingsverklaring ingevuld te worden. 

  

7. Verstrekking aan derden 

Uitvaart Divers deelt uw persoonsgegevens 

niet met derden. Mocht het toch nodig zijn, 

dan doen wij dat alleen met uw nadrukkelijke 

toestemming. Uw persoonsgegevens zullen 

nooit worden verstrekt aan derden buiten de 

EU. 

  

8. Bewaren gegevens 

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig 

is voor de verwerking van onze overeenkomst 

en daarna volgens wettelijke termijnen van 

bewaarplicht in onze archieven. 

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren 

dan nodig is. 

Bij een sollicitatie zullen wij uw 

persoonsgegevens bewaren zolang nodig 

voor de sollicitatieprocedure. 

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij 

uw gegevens verwijderen of toestemming 

vragen om uw gegevens langer te mogen 

bewaren. 

  

9. Geautomatiseerde besluitvorming 

Uitvaart Divers neemt geen besluiten op basis 

van geautomatiseerde verwerkingen over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen 

hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder 

dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker tussen zit. 

 

10. Gegevensbeveiliging 

Uitvaart Divers maakt gebruik van zorgvuldige 

veiligheidsprocedures voor de bescherming 

van de verwerkte gegevens, onder meer om te 

voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld 

toegang kunnen verschaffen tot deze 

gegevens. Uitvaart Divers maakt met haar 

website gebruik van een internetbedrijf in 

Nederland, uw gegevens worden beveiligd 

volgens de geldende veiligheidsnormen. 

  

11. Social Media  

Wij hebben een social media Button op onze 

website staan. Dit om het zo gemakkelijk 

mogelijk te maken om berichten te delen.  

  

12. Cookies of vergelijkbare technieken 

Uitvaart Divers gebruikt geen cookies op de 

website. 

 

13. Links naar andere websites 

Onze internetpagina’s kunnen links bevatten 

naar andere websites. Uitvaart Divers is niet 

verantwoordelijk voor het privacy beleid van 

websites die niet onder Uitvaart Divers vallen. 

Wij verwijzen u in deze situatie door naar de 

privacyverklaring van de betreffende website. 

  

14. Meldplicht datalekken 

Uitvaart Divers zal in geval van een datalek, 

dit direct melden aan ons internetbureau, die 

haar gegevens verder volgens de AVG meldt 

aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een 

datalek is een inbreuk op de beveiliging van 

persoonsgegevens. Betrokkenen zullen 

tevens geïnformeerd worden over het datalek 

en er zal met spoed in kaart worden gebracht 

welk risico er gelopen wordt met het ontstane 

datalek. 

  

15. Recht Inzage, rectificatie, wissen en 

bezwaar 

U mag Uitvaart Divers vragen om inzage in de 

gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt 

u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan 

te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door 

contact met ons op te nemen 

via info@uitvaartdivers.nl. Na ontvangst van 

uw verzoek wordt deze getoetst naar 

wettelijke standaarden voorgaande de 

gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar 

maken tegen de verwerking van uw gegevens 

of u kunt uw toestemming om gegevens te 

verwerken intrekken. Indien u van mening 

bent dat uw klachten over de verwerking van 

uw persoonsgegevens niet naar behoren zijn 

behandeld, dan kunt u uw klacht richten aan: 

autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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16. Beschikbaarheid 

De informatie en aanbevelingen op deze 

website kunnen zonder voorafgaande 

waarschuwing of kennisgeving worden 

gewijzigd. Wij spannen ons in om deze 

website zo veel mogelijk beschikbaar te 

stellen, maar wij aanvaarden geen enkele 

vorm van aansprakelijkheid voor eventuele 

gevolgen van (tijdelijke) niet-

beschikbaarheid.  

 

17. Aansprakelijkheid 

Alle informatie op deze webpagina is 

bedoeld voor persoonlijk- of zakelijk 

gebruik. Aan de informatie kunnen geen 

rechten worden ontleend. Wijzigingen en 

typefouten worden voorbehouden. Wij 

spannen ons in om de informatie op deze 

website zo volledig en nauwkeurig mogelijk 

te laten zijn. Uitvaart Divers aanvaardt 

geen enkele verantwoordelijkheid voor 

schade op welke manier dan ook ontstaan 

door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid 

van de aangeboden informatie op deze 

website of van partner websites die 

producten en diensten aanbieden via de 

Makelaarserivce. 

 

 

18. Makelaarsservice 

Aangesloten partners van het Business 

Netwerk hebben een privacyverklaring en 

leven de richtlijnen van de AVG na. Door 

met Uitvaart Divers zaken te doen stemt u 

in met onze privacy beleid dat onderdeel is 

van al onze producten, diensten en 

overeenkomsten. Uitvaartdivers is niet 

verantwoordelijk voor materiële- c.q. 

immateriële schade die hieruit voortvloeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levert u diensten aan Uitvaartdivers dan 

houdt u zich aan de AVG.  

 

19. Wijzigingen 

Uitvaart Divers behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege 

nieuwe wettelijke ontwikkelingen. 

De meest recente privacyverklaring kunt u 

vinden in de footer van onze 

website: www.uitvaartdivers.nl 

 

Uitvaart Divers neemt de bescherming van uw 

gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik te voorkomen. 

Mocht u het idee hebben dat er misbruik wordt 

gemaakt van uw gegevens? Neem dan 

contact op met Uitvaart Divers 

info@uitvaartdivers.nl 

 

20.  Wendbare organisatie 

Omstandigheden zoals Corona kunnen van 

invloed zijn op onze producten, diensten en 

overeenkomsten. Daar waar nodig passen wij 

onze dienstverlening hierop aan. 

 

Uitvaart Divers 2021 
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