
Privacyverklaring 
 

Nabben Bewindvoering respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Vanwege 
volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en 
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de 
mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Nabben Bewindvoering  
Nabben Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergeven in deze privacyverklaring. Voorts hecht Nabben Bewindvoering veel waarde aan 
het beschermen van uw persoonsgegevens.  

Nabben Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verwerking van en het toezicht op uw 
persoonsgegevens. Nabben Bewindvoering kan bereikt worden per e-mail 
(info@nabbenbewindvoering.nl), per telefoon (077-3333009) en per post (postbus 8094, 
5901 AB, Venlo)  

Het verzamelen van gegevens 
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Nabben Bewindvoering doordat u gebruik 
maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te 
maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen 
en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder treft u een 
overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres  
- BSN nummer, geboortedatum en geboorteplaats 
- IBAN 
- Gegevens over uw inkomsten, uitgaven en verplichte aangifte(s) 
- Gegevens over eventuele schulden  

Het verwerken van persoonsgegevens  
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze werkzaamheden naar behoren 
te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt. 
Nabben Bewindvoering neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  

Bewaartermijn  
De door Nabben Bewindvoering verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan 
strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang de maatregel 
beschermingsbewind, curatele of mentorschap zijn uitgesproken of de overeenkomst tot 
budgetbeheer loopt. Na beëindiging wordt uw administratie aan u overgedragen.  

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens  
U heeft ten alle tijden recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens 



onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding 
ontvangen hebben.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
info@nabbenbewindvoering.nl of naar Postbus 8094, 5901 AB Venlo. Wij zullen dan binnen 
vijf werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.  

 


