
 
Privacy verklaring 
 

Naast bedrijfsgegevens vragen wij ook een aantal persoonlijke gegevens van je op 
zodra je klant wordt van Van Asten-Nyberg Equestrian. We gaan vertrouwelijk om 
met deze informatie en laten je graag weten wat we er mee doen.  
 
Welke gegevens vragen we van je? 
Zodra je te kennen geeft klant te willen worden bij Van Asten-Nyberg Equestrian, 
vragen wij een aantal gegevens bij je op. Deze gegevens worden vastgelegd in onze 
database. De gegevens die we van je vragen zijn de volgende: 

• Bedrijfsnaam 
• Voor- en achternaam 
• Factuuradres 
• Telefoonnummer 
• Emailadres 
• BTW nummer 
• KVK nummer 
• Gegevens van de contactpersonen 

 
Waarom en hoe verwerkt Van Asten-Nyberg Equestrian jouw gegevens? 
Alle gegevens die we bij je opvragen zijn alleen bedoeld voor Van Asten-Nyberg 
Equestrian en worden niet gedeeld met derden, tenzij jij hier toestemming voor 
geeft. De gegevens die we van je vragen gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

• Om contact met je te kunnen opnemen zowel per e-mail als telefonisch 
• Het versturen van offertes, facturen en betalingsherinneringen 
• Het versturen van informatie over trainingen en prijswijzigingen. 

 
Cookies 
We houden van Cookies, maar we verzamelen ze niet. Je hoeft voor het gebruiken 
van onze website dan ook geen cookietoestemming te geven.  
 
Inzage in je gegevens 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, op te vragen en om 
verwijdering te vragen. Dit is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(ingang 25 mei 2018).  Het gaat hierbij om persoonsgegevens van een natuurlijk 
persoon. Gegevens van organisaties vallen dus niet onder deze wet. Je kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering bij Van Asten-Nyberg Equestrian sturen 
naar kristin.nyberg@gmail.com 
 
Heb je aanpassingen? 
Kloppen de gegevens die we van je hebben niet of is er iets gewijzigd? Laat het ons 
weten en we passen het aan. 
 
Wijziging in Van Asten-Nyberg Equestrian Privacy Statement 
Van Asten-Nyberg Equestrian behoudt het recht om deze privacy statement aan te 
passen. 
 
Contact gegevens 
Je persoonsgegevens worden verwerkt door: 
 
Van Asten-Nyberg Equestrian 
Rouwkuilenweg 30 
5813 BH, Ysselsteyn (lb) 
The Netherlands 


