
Privacyverklaring persoonsgegevens 

Ik, Karin Malestein-Jansen, voedingsdeskundige en eigenaar van Voedingsadvies Beter Af, informeer 

u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Als u gebruik maakt van diensten van Voedingsadvies Beter Af dan heb ik gegevens van u nodig. Die 

verstrekt u via bijvoorbeeld de telefoon, de website, e-mail of schriftelijk of tijdens de consulten. 

Denk hierbij aan: 

• Naam 

• Adres 

• Leeftijd 

• Telefoonnummer/mobiel nummer 

• E-mail adres 

• Bepaalde, ter zake doende, medische en overige persoonlijke gegevens. 

Uw persoons- en medische gegevens sla ik digitaal en/of op papier op. Dit doe ik om goede zorg aan 

u te kunnen verlenen. 

Zo ga ik met uw persoonsgegevens om: 

• U krijgt elk consult een bijgewerkte cliëntenkaart mee, waarop voor u relevante informatie is 

vermeld. 

• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u mij dan een schriftelijk 

verzoek. 

• Als u vindt dat de gegevens die ik van u heb opgeslagen niet correct zijn, mag u mij 

schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. 

• U kunt mij vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Gegevens die ik nodig heb voor de 

belastingaangifte bewaar ik 7 jaar. Daarom sla ik uw gegevens die daarvoor relevant zijn op, 

zolang als dit wettelijk is vereist. Voor de overige gegevens hanteer ik een bewaartermijn van 

maximaal 7 jaar.  

• U kunt bij mij bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw 

persoonsgegevens verwerk. 

• Voedingsadvies Beter Af gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Voedingsadvies Beter Af heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar inhoudelijke 

werkzaamheden, zoals het opstellen van een persoonlijk voedingsadvies en voor het afwikkelen van 

de financiële administratie. 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Delen met derden. 

Voedingsadvies Beter Af verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens kunnen op uw verzoek 

worden overgedragen naar een andere praktijk/instelling per post. Als u toestemming geeft kan 

informatie ook via reguliere mail verlopen. Het zelf versturen van persoonsgegevens via de reguliere 

kanalen valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

Voedingsadvies Beter Af neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Heeft u desondanks 

de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of 

zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld of heeft u overige vragen over het gebruik van 



uw persoonsgegevens door Voedingsadvies Beter Af, neem dan contact op via het telefoonnummer 

06 13186446 of via de e-mail: contact@voedingsadviesbeteraf.nl 

Door contact met mij te zoeken of bij Voedingsadvies Beter Af in behandeling te komen, gaat u 

akkoord met deze opslagverwerking en al hetgeen hierboven staat vermeld. 
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