
 
 
 
 
Privacy Beleid Taxi Weekenstroo  
 
Deze internetsite wordt beheerd door D.G.  Weekenstroo, S.M. Weekenstroo-Hofs van Taxi 
Weekenstroo B.V. en door SiteWork Lochem. Bij het bezoeken van deze internetsite kunnen 
uw persoonsgegevens verzameld worden, zowel direct (wanneer u het contactformulier 
invult) als indirect (door click-en surfgedrag). Taxi Weekenstroo heeft in voorkomende 
gevallen de exclusieve beschikking over deze persoonsgegevens en zal deze 
persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens behandelen. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de 
privacy van onze relaties te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
 

1. Wij zijn Taxi Weekenstroo, vertegenwoordigd door D.G. Weekenstroo en dit is ons 
privacy beleid. Dit beleid beschrijft hoe wij om gaan met uw persoonlijke informatie 
als relatie van Taxi Weekenstroo  

2. Met ‘wij’ bedoelen we de vertegenwoordigers van Taxi Weekenstroo 
 
Type informatie die we verzamelen 
 

3. We verzamelen bepaalde informatie van onze directe en indirecte klanten en onze 
leveranciers. 

4. Het meest voorkomende type van informatie dat we verzamelen van onze relaties zijn: 
voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, woon- en of postadres, 
geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. In sommige gevallen verzamelen wij 
ook het verzekeringsnummer, BSN nummer en machtingsgegevens van een 
zorgverzekeraar.  Verder verzamelen we de transactiedetails waaronder BTW 
gegevens, KvK gegevens en bankrekeningnummer. Van onze personeelsleden worden 
ook gegevens bewaard, waaronder C.V., motivatiebrief bij sollicitatie, kopie paspoort, 
kopie rijbewijs, kopie taxipas en alle persoonlijke gegevens die gebruikelijk zijn bij een 
arbeidsverhouding en vereist zijn voor de wet. 
  

Hoe we deze informatie verzamelen 
 

5. We verzamelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft als u zich via het 
contactformulier op onze website tot ons richt of als u zich telefonisch of via een 
persoonlijk bezoek aan ons richt.  

6. Verder verzamelen wij de persoonlijke informatie via onze hoofdaannemers 
(taxicentrales die ons taxiritten verschaffen) en via onze opdrachtgevers 
(zorginstellingen en scholen).  
 

Persoonlijke informatie van u verkregen van anderen 
 
7. Over het algemeen verzamelen we de persoonlijke informatie via u, echter in sommige 

gevallen verzamelen we gegevens die we gekregen hebben van andere partijen, 
namelijk: 
 
a.  Financiële en transactie details verkregen via onze bank 
b. Van taxicentrales en gelijksoortige partijen die fungeren als onze hoofdaannemer en 

voor wie wij taxiritten verzorgen 
c. Van zorginstellingen of scholen die ons als opdrachtgever vragen hun cliënten te 

vervoeren. 



 
 
 
 
 
Verstrekking aan derden 
 

d. De gegevens die aan ons zijn doorgegeven kunnen wij aan derde partijen 
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van verschillende doeleinden. 
Wij maken gebruik van een derde partij voor: het uitvoeren van onze jaarrekening en 
belastingaangifte, het hosten van onze website en het declareren van gereden ritten 
bij zorgverzekeraars. 

e. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese 
Unie. 

 
Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie : leveranciers en klanten 
 

f. Persoonsgegevens van de leveranciers en klanten van Taxi Weekenstroo worden 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 
a. Administratieve doeleinden 
b. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte 

g. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of 
overeengekomen opdracht 

h. Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, 
tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, emailadres, KvK, BSN, BTW nummer, 
Machtingsnummer, geboortedatum. 

 
 
Bewaartermijn 
 

i. Taxi Weekenstroo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is.  

 
Minderjarigen 
 

j. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

 
Beveiliging 
 

k. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
1. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen 
2. Alle ingehuurde partijen en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van 

de bescherming van persoonsgegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Rechten omtrent de gegevens 
 

l. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke 
wij ontvangen hebben. Tevens kan men bezwaar maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de, door u verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan uzelf of in (directe) opdracht aan een andere partij. Wij kunnen 
vragen om legitimatie voordat wij gehoor geven aan dergelijke verzoeken. U heeft 
altijd het recht om toestemming in te trekken voor het verwerken van de 
persoonsgegevens.  

 
 
 
Hoe kunt u contact opnemen met ons? 

m. Naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen en-/of opmerkingen? Neem dan 
contact met ons op. Ook als u een klacht heeft over de verwerking van 
persoonsgegevens.  

 
 
Contactgegevens 
 
Verantwoordelijke: 
D.G. Weekenstroo, erik@taxiweekenstroo.nl, tel. 0573-251551 
 
Eigendom van de website: 
Taxi Weekenstroo, Nieuwstad 13, 7241 DM Lochem 
 
Beheerders van de website 
D.G. Weekenstroo- erik@taxiweekenstroo.nl 
S.M. Weekenstroo-Hofs – susanhofs@gmail.com 
Sitework – info@sitework.nl 
 
 
Lochem, 23 mei 2018 
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