
 

 

 

Privacyverklaring 

 

Hoeberechts Advocaten B.V. 

Hoeberechts Advocaten B.V. (hierna: “Hoeberechts”) hecht veel waarde aan de juiste 

verwerking en bescherming van persoonsgegevens en behandelt informatie strikt 

vertrouwelijk. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor 

welke doeleinden en wat uw rechten zijn.  

 

Onze gegevens zijn: 

Hoeberechts Advocaten B.V. 

Emmasingel 38 

6001 BD Weert 

KvK-nummer: 67474624 

E-mailadres: info@hoeberechts.nl 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor 

 

Hoeberechts verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens en voor verschillende 

doeleinden. Het gaat om de volgende categorieën. 

 

Cliënten 

U schakelt ons in om u juridisch te adviseren of juridische bijstand te verlenen en wij sluiten 

daarvoor een overeenkomst van opdracht. Hiervoor hebben wij uw naam en 

contactgegevens nodig. Ook dienen wij u – op grond van diverse regelgeving – te 

identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.  

Indien onderzocht wordt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is 

noodzakelijk dat u meer en aanvullende gegevens (zoals bijvoorbeeld een BSN) aan ons 

bekend maakt ten behoeve van de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand.  

 

Marketing  

Om nieuwe opdrachten te verkrijgen verzamelen wij daarvoor relevante informatie van 

bedrijven en personen binnen de bedrijven waar wij mee in contact willen komen en/of willen 

uitnodigen voor onze netwerkactiviteiten. Wij verzamelen in dat geval contactgegevens zoals 

naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt opgeslagen in een daarvoor 

bestemde en beveiligde database. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd 

bedrijfsbelang.  

 

Sollicitanten  

Wanneer wij op zoek zijn naar een nieuwe werknemer, starten wij een sollicitatieprocedure. 

In het kader van deze sollicitatieprocedure ontvangen wij persoonsgegevens van de 

kandidaat. Wij verwerken vervolgens: de NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingsniveau, 

arbeidsverleden en de motivatiebrief. Na sluiting van de sollicitatieprocedure worden de 

gegevens binnen vier weken vernietigd tenzij de sollicitant aangeeft dat de gegevens voor 

een langere termijn bewaard mogen blijven. In dat laatste geval zullen de gegevens.  

In geval van een open sollicitatie ontvangen en verwerken wij dezelfde gegevens als tijdens 

een gerichte sollicitatieprocedure. Ook in dit geval worden de gegevens binnen vier weken 

na ontvangst door ons vernietigd tenzij de sollicitant in zijn open sollicitatie aangeeft dat de 

gegevens voor een periode van een jaar bewaard mogen blijven.  



 

 

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u altijd het 

recht deze toestemming in te trekken.  

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden uitgezonderd onze IT-leverancier die een 

vertrouwelijk en beveiligd digitaal systeem voor ons ontsluit en met wie wij een 

verwerkersovereenkomst hebben gesloten. In andere gevallen delen wij u 

persoonsgegevens uitsluitend wanneer: 

 

- dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht (bijvoorbeeld 

het voeren van een procedure) of; 

- u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van gegevens aan 

derde partijen (bijvoorbeeld u wilt dat wij contact onderhouden met uw accountant over 

uw dossier) of; 

- wanneer wij op basis van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn deze 

gegevens bekend te maken. Bijvoorbeeld voor de naleving van de Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme waaraan ook de advocatuur onderworpen 

is.  

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

 

Wij bewaren persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijnen en daarmee dus niet 

langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.  

 

Beveiliging 

 

Uiteraard hebben wij de nodige passende en technische maatregelen genomen om verlies, 

diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken 

wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen en daarnaast 

nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische 

toegangsbeveiliging. Deze maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd. 

 

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website 

 

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan 

ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statische doeleinden –onder meer via Google 

Analytics- de website via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum, 

het tijdstip, de pagina’s en onderdelen van onze website die u bezoekt, welke informatie u 

bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van onze website.  

Wij verzamelen bovengenoemde gegevens zodat wij de inhoud van onze website optimaal af 

kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van gebruikers van onze website. De door 

ons verzamelede niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig 

gebruik.  

 

  



 

 

Uw rechten 

 

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. Welke 

rechten u heeft, vindt u hieronder. Als u gebruikt wilt maken van een van deze rechten, kunt 

u contact met ons opnemen via info@hoeberechts.nl. Wij verzoeken u hierbij duidelijk aan te 

geven op welk recht u zich beroept. Binnen een redelijke termijn kunt u dan een reactie van 

ons tegemoet zien.  

 

 

Recht op inzage 

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken, 

voor welke doeleinden en hoe lang ze bewaard worden. Om te voorkomen dat wij gegevens 

verstrekken aan iemand anders dan u, zullen wij u vragen zich te legitimeren bij indiening 

van het verzoek.  

 

Recht op rectificatie 

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerkt hebben en deze zijn niet meer correct of u is 

gebleken dat deze niet correct zijn nadat u een verzoek om inzage heeft gedaan, kunt u ons 

laten weten welke persoonsgegevens niet correct zijn zodat deze door ons gewijzigd kunnen 

worden.  

 

Recht op verwijdering 

U heeft het recht uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen in een van de 

navolgende gevallen: 

 

- De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze 

hebben verwerkt (houd rekening met wettelijke bewaartermijnen die wij in acht moeten 

nemen); 

- U trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en de toestemming was onze 

enige grondslag voor verwerking; 

- U maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet 

te honoreren (zie ook hierna: recht op verzet); 

- De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 

- De persoonsgegevens moeten gewist worden op basis van een wettelijke verplichting. 

 

Recht op beperking 

U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk “stil te zetten”. U heeft 

dat recht in de navolgende gevallen: 

 

- U heeft gebruik gemaakt van het recht op rectificatie omdat uw persoonsgegevens niet 

juist zouden zijn. Gedurende de periode dat wij doende zijn met dit rectificatieverzoek 

kunt u gebruik maken van uw recht op beperking; 

- De verwerking van persoonsgegevens is onrechtmatig maar u wilt niet dat de 

gegevens volledig gewist worden maar uitsluitend het gebruik wordt beperkt; 

- U heeft gebruik gemaakt van het recht op verzet en gedurende de behandeling 

daarvan wilt u dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt. 
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Gedurende de periode van beperking mogen de persoonsgegevens alleen nog verwerkt 

worden in de volgende situaties: 

 

- U geeft ons toestemming voor verwerking; 

- Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

- Ter bescherming van rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen 

belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.  

 

Recht op verzet 

U heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij wij dwingende 

gerechtvaardigde belangen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belang om de 

verwerking te staken.  

 

Indien wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor marketingdoeleinden zal een 

daartegen ingediend bezwaar altijd gehonoreerd worden en direct worden doorgevoerd door 

ons.  

 

Recht op overdraagbaarheid gegevens (dataportabliteit) 

Wanneer wij persoonsgegevens hebben verwerkt op basis van een door ons gesloten 

overeenkomst of op basis van uw toestemming dan hebt u het recht om een (digitale) kopie 

van deze gegevens bij ons op te vragen. Wij zullen deze digitale kopie binnen een redelijke 

termijn aan u verstrekken.  

 

 

Als u een klacht heeft 

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, stellen wij het op 

prijs als u daarover eerst contact met ons opneemt. U heeft echter altijd het recht een klacht 

in te dienen bij de toezichthouder zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te 

Den Haag.  

 

 

Hoeberechts behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke 

aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. De huidige privacyverklaring is 

opgesteld in mei 2018. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, houden wij ons warm 

aanbevolen. U kunt dan mailen naar info@hoeberechts.nl  
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