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PRIVACYVERKLARING 

 

Accountantskantoor Zeeland B.V., gevestigd te Middelburg en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 73585130, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Accountantskantoor Zeeland B.V. 

Postbus 250 

4330 AG Middelburg  

Tel. 0118-745069  

E-mail: info@aczeeland.nl 

Contactpersoon: T.H. Kievit AA 

 

Accountantskantoor Zeeland acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens 

zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacyverklaring, die het privacy beleid van 

Accountantskantoor Zeeland omvat, wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld 

en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. 

Accountantskantoor Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten (en wij deze nodig hebben voor onze dienstverlening) en/of omdat u 

deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via de contactpagina op de website of 

door ons een e-mail te sturen). Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken: 

- Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres; 

- Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling; 

- Gegevens op uw ID-bewijs; 

- Gegevens m.b.t. dienstverband, inkomen, beroep, werkgever; 

- Financiële gegevens m.b.t. inkomstenbronnen, vermogen, schulden, e.d.; 

- Gegevens m.bt. (belasting)aanslagen, aangiften; 

- Eigendomsakten, (lenings)overeenkomsten, lijfrente-, pensioen- en risicopolissen; 

- (Levens)Testament en/of onderhandse verklaringen; 

- Stukken m.b.t. uw eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire 

vennootschap, maatschap, stichting en/of besloten vennootschap. 

 

Persoonsgegevens van jongeren 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter 

niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 

over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aczeeland.nl, dan 

verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij 

persoonsgegevens  

Accountantskantoor Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Om de afgesproken dienstverlening te kunnen verrichten, waaronder 

administratieve en fiscale diensten. De gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt om 

jaarstukken en publicatiestukken te kunnen opstellen en om aangiften 
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inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, 

schenk- en erfbelasting, dividendbelasting en andere voorkomende aangiften ten 

behoeve van de autoriteiten op te kunnen stellen; 

- Om onze klanten zo goed mogelijk financieel en/of fiscaal te kunnen adviseren; 

- Om op verzoek van c.q. met toestemming van onze klanten te voldoen aan 

verzoeken om informatie door banken, verzekeraars en andere organisaties, 

bedoeld ter beoordeling door deze organisaties om klanten verder van dienst te 

kunnen zijn bij het verstrekken van leningen, polissen e.d.; 

- Om contact met u op te nemen als u uw contactgegevens achterlaat op de 

contactpagina op onze website;  

- Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder*; 

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit 

te kunnen voeren; 

- Om diensten bij u af te leveren; 

- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten; 

- Voor het afhandelen van uw betaling; 

- Accountantskantoor Zeeland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk 

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

* Als u niet langer nieuwsbrieven/reclamefolders of andere commerciële (e-mail-) 

berichten van ons wenst te ontvangen, dan kun u dit per email (info@aczeeland.nl) aan 

ons laten weten. Dan verwijderen we uw gegevens uit dergelijke bestanden.  

Als u klant bent bij Accountantskantoor Zeeland en u vraagt ons om uw 

persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer 

onze diensten kunnen aanbieden c.q. leveren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Accountantskantoor Zeeland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens  

Accountantskantoor Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zoals in deze 

privacyverklaring genoemd) of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijn(en).  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Accountantskantoor Zeeland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om 

te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en/of personen die uw 

gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te 

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Accountantskantoor Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU. 

 

Cookies 

Accountantskantoor Zeeland maakt op haar websites geen gebruik van cookies.  

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals 

LinkedIn) waar u door middel van een link op onze website kunt komen. Als u doorlinkt 

naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies 

geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij 

kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met uw 
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persoonsgegevens omgaan. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van 

de betreffende website/platform moeten lezen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 

ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en/of 

recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de 

gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar info@aczeeland.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 

kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 

privacy. Accountantskantoor Zeeland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 

vier weken na ontvangst, op uw verzoek reageren. Accountantskantoor Zeeland wil u er 

tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens  

Accountantskantoor Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

De digitale gegevensverstrekking aan overheidsinstanties vindt plaats op basis van een 

aan ons verstrekt PKI-overheidscertificaat. Onze software, waarin uw persoonsgegevens 

worden verwerkt, bevinden zich in ‘de Cloud’ en worden beveiligd door de desbetreffende 

softwareleveranciers en onze Cloud provider, met wie verwerkersovereenkomsten zijn 

gesloten. Onze kantoorruimte is verder afgesloten en beveiligd met een alarm en binnen 

Accountantskantoor Zeeland is het beleid dat bij het verlaten van de werkplek de 

computersystemen worden vergrendeld. Alle werknemers van Accountantskantoor 

Zeeland hebben geheimhoudingsverklaringen getekend, die inhouden dat zonder uw 

toestemming geen inhoudelijke informatie over het werk en/of cliënten met derden wordt 

gedeeld, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  

 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neemt u dan contact op met info@aczeeland.nl. 

 

Wijzigen privacyverklaring 

Accountantskantoor Zeeland heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen zonder 

voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring 

van Accountantskantoor Zeeland te raadplegen. 
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