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Privacyverklaring van NetjesOpOrde 

 
 
 
NetjesOpOrde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw 
privacy. 
 
In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over 
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. NetjesOpOrde doet er alles 
aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NetjesOpOrde 
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.   
 
 
Dit brengt met zich mee dat NetjesOpOrde: 
 

• uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 
 

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 

• bij een eerste gesprek vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 
 

• passende technische en organisatorische maatregelen genomen heeft, zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 

• geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 

• op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze 
respecteert. 
 

 
NetjesOpOrde is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

NetjesOpOrde 
Hoogstraat 45, 2223 Schriek 
gwendoline@netjesoporde.be 
Telefoon: 0477-18 88 24 
Contactpersoon: Gwendoline Van Balberghe (zaakvoerder) 
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Welke persoonsgegevens verwerkt NetjesOpOrde en waarom?  
 

• WELKE gegevens worden verwerkt? 

Naam en voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, GSM-nummer, eventuele bijkomende 

contactpersonen indien nodig voor het uitvoeren van de opruimsessie, situatieschets, hulpvraag, 

plan van aanpak, verslag na opruimsessie  

 

• WAAR krijgt of verzamelt NetjesOpOrde deze gegevens? 

- Eerste schriftelijk contact van klant via chatbericht op facebookpagina of via contactformulier 

op www.netjesoporde.be 

- Eerste telefonisch contact klant:  

o Contactgegevens 

o Korte situatieschets en hulpvraag 

- Kennismakingsgesprek:  

o Diepgaandere situatieschets en hulpvraag ter plaatse 

o Eventueel gegevens extra contactpersonen 

o Extra contactpersonen (indien betrokken bij opruimsessie of hulpvraag) 

- Gegevens verkregen tijdens opruimsessies 

 

• WAAROM worden de gegevens bewaard? 

- Om verdere opvolging zo efficiënt mogelijk te kunnen garanderen 

 

• WIE verwerkt bij NetjesOpOrde privégegevens?  

- Gwendoline Van Balberghe (zaakvoerder) 

 

• WIE krijgt de gegevens? 

- Gwendoline Van Balberghe (zaakvoerder) 

- Boekhouder KD Consulting (enkel gegevens nodig voor facturatie) 

- Eventueel vaste extra hulp van NetjesOpOrde (heel uitzonderlijk) 

 

• WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard? 

- Excel gegevensbestand: Naam en voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, GSM-nummer, 

eventuele bijkomende contactpersonen indien nodig voor het uitvoeren van de opruimsessie -

> blijft bewaard tenzij anders aangegeven door klant voor eventuele nieuwe hulpvragen 

- Word-bestand plan van aanpak: situatieschets, hulpvraag, voorstel opruimsessie 

-> blijft bewaard tenzij anders aangegeven door klant voor eventuele nieuwe hulpvragen 

- Word-bestand: verslag na opruimsessie -> blijft bewaard tenzij anders aangegeven door klant 
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• HOE worden gegevens beveiligd? 

De computer van NetjesOpOrde (enkel toegankelijk door Gwendoline Van Balberghe) en de 

gegevensbestanden zijn met een wachtwoord beveiligd dat alleen de zaakvoerder kent 

 

• HOE faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen? 

Deze Privacyverklaring is steeds en ten allen tijd opvraagbaar via www.netjesoporde.be of op 

aanvraag via 0477-18 88 24 

 
 
Uw persoonsgegevens worden door NetjesOpOrde verwerkt voor volgende doeleinden (telkens 
met vermelding van de rechtsgronden): 
 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming betrokkene) 
 

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd 
belang) 
 

• Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens 
evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd 
 

• Voor personalisering van werkmateriaal (agenda, kalender, beloonsysteem, opruimschema) 
 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, 
verwerken en bewaren: 
 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. 
communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding 
 

• M.b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij 
werkelijke kostenvergoeding), aard en bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden 
(verklaring op eer) 
 

• Over de opruimsessies: omschrijving, start- en einddatum, aantal dagen i.f.v. planning, registratie 
en opmaak overeenkomst, plan van aanpak, (tussentijdse) verslaggeving 

 
• Handtekening: als onderdeel overeenkomst, kostennota, akkoord gebruik materiaal enz… 

 

 
 

NetjesOpOrde gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens door 
klant vrijgegeven werden. 
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Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat NetjesOpOrde ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw 
uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke 
doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:  
 

- Verjaardatum of andere uitzonderlijke data  
- gebruik fotomateriaal voor sociale media 

 

Van de klant wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk 

spontaan en schriftelijk doorgeeft aan NetjesOpOrde . 

 

Minderjarigen of gelijkgesteld: 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar of 
mentaal gelijkwaardig) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die u aan NetjesOpOrde geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maakt NetjesOpOrde gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken 
uitbesteden:  

• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, cloudsysteem); 
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …); 
• boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen) 
• vaste extra hulp  indien nodig, telkens op voorhand besproken met klant 

 
Met elk van deze partijen (verwerkers) heeft NetjesOpOrde een verwerkersovereenkomst afgesloten 
waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Verder zal NetjesOpOrde de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is, of hier een gerechtvaardigd belang voor heeft. Een voorbeeld hiervan is dat de 
politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons-)gegevens bij 
NetjesOpOrde opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het 
toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het 
overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval 
dient NetjesOpOrde medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  
 
Tevens kan NetjesOpOrde persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming 
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken. 
NetjesOpOrde verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
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Bewaartermijn 
 
NetjesOpOrde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van de opruimsessie én 
de (mogelijke) opvolging. Indien een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke 
bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), kan de bewaartermijn verlengd worden, hetzij de 
wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door NetjesOpOrde dit 
rechtvaardigt. 
 
 
Beveiliging van de gegevens 
 
NetjesOpOrde heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder 
maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo 
heeft NetjesOpOrde bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
 

• Alle personen die namens NetjesOpOrde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• NetjesOpOrde hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen; 
• NetjesOpOrde pseudonimiseert / anonimiseert waar mogelijk / nodig en zorgt voor de 

encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
• NetjesOpOrde maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten. 
• NetjesOpOrde test en evalueert regelmatig deze maatregelen; 
• Occacionele medewerkers van NetjesOpOrde zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. 
 
 

Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op 
correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.  
  
U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten 
aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen 
gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming 
betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander 
gerechtvaardigd doel voor de verwerking.  
 
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de 
juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie 
verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de 
vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming 
van de rechten van een andere persoon.  
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U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die 
verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de 
inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.   
 
U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die NetjesOpOrde geautomatiseerd verwerkt, 

ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven 

aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk 

is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, 
kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de 
intrekking van de toestemming blijft geldig. 
 
Bovenaan dit privacystatement staat hoe u contact met NetjesOpOrde kan opnemen om uw rechten 
uit te oefenen. U kan NetjesOpOrde ook contacteren via de contactpagina van de website 
www.netjesoporde.be.  
 
 
Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw 
rechten, dan vraagt NetjesOpOrde u hierover direct contact op te nemen om een oplossing te 
zoeken waar beide partijen zich in kunnen vinden.  
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy 
Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een 
procedure in rechte aan te spannen.  
 
 
Wijziging privacy statement  
 
NetjesOpOrde kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen 
op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 april 2018. Oudere versies van ons privacy 
statement zullen in ons archief worden opgeslagen.  
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. 

Cookies 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanaf een server naar je webbrowser of mobiele apparaat 
worden verstuurd. Deze worden in de cache van je browser opgeslagen en zorgen ervoor dat een 
website of derde partij je browser kan herkennen.  
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Er zijn drie primaire soorten cookies: 

• Sessie-cookies zijn specifiek voor een bepaald bezoek en neemt informatie mee terwijl je 
verschillende pagina's op NetjesOpOrde bezoekt, zodat je bij het veranderen van pagina niet 
steeds opnieuw je informatie hoeft in te vullen. Sessie-cookies vervallen en verwijderen 
zichzelf automatisch wanneer je de site verlaat of je webbrowser afsluit. 
 

• Permanente cookies onthouden bepaalde informatie over je voorkeuren voor het weergeven 
van de site en zorgen dat NetjesOpOrde je herkent als je terugkeert. Permanente cookies 
worden in de cache van uw browser of op uw mobiele apparaat opgeslagen, totdat u ervoor 
kiest om ze te verwijderen. En deze verwijderen meestal zichzelf als ze verlopen. 

 
• Cookies van derde partijen worden door iemand anders dan NetjesOpOrde geplaatst en 

verzamelen mogelijk op meerdere websites en tijdens meerdere sessies browse-activiteiten. 
Dit zijn meestal een soort permanente cookies en worden opgeslagen, totdat u ervoor kiest 
om ze te verwijderen of ze verlopen na een door de derde partij ingebouwde periode. 
Cookies slaan gegevens over jouw gebruik op, maar ze zijn nuttig omdat ze helpen bij het 
functioneren van NetjesOpOrde en personaliseren jouw ervaring. Je kunt het weigeren of 
accepteren van cookies naar gelang jouw voorkeuren in de instellingen van je desktop- of 
mobiele browser aanpassen, inclusief hoe om te gaan met cookies van derden (zie "Het 
beheren van je voorkeuren voor cookie-technologieën). 

Andere technologieën 

Naast cookies zijn er andere soortgelijke technologieën die op het internet worden gebruikt. 

• Webbeacons: Dit zijn kleine grafische elementen, soms "transparante GIFs" genaamd, met 
een unieke identificatie die worden gebruikt om browse-activiteiten te begrijpen. In 
tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden 
opgeslagen, zijn webbeacons onzichtbaar als je een pagina opent. 
 

• Social widgets: Dit zijn knoppen of iconen die worden geleverd door externe sociale-
mediaproviders waarmee je als je een webpagina of een mobiel app-scherm bekijkt kunt 
communiceren met die sociale-mediaservices. Deze sociale widgets kunnen browsegegevens 
verzamelen, die kunnen worden ontvangen door de derde partij die de widget heeft geleverd. 
Ze worden beheerd door de derde partijen. 

 
• UTM-codes: Dit zijn reeksen die kunnen worden weergegeven in een URL (de "Uniform 

Resource Locator", meestal het http- of https-adres dat wordt ingevoerd om naar een 
webpagina te gaan) wanneer een gebruiker van de ene webpagina of website naar de andere 
gaat, waar de reeks informatie kan vertegenwoordigen over browsen, zoals welke advertentie, 
pagina of uitgever de gebruiker naar de ontvangende website heeft gestuurd. 
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• Applicatie-SDKs: Dit zijn softwareontwikkelingskits van derden voor mobiele toepassingen 

die zijn ingebed in de apps (en worden gebruikt in veel mobiele applicaties). Met deze app-
SDK's kan je informatie verzamelen over de app zelf, activiteit in de app en het apparaat 
waarop de app wordt uitgevoerd. 
 

• Local Storage Objects: Dit zijn datasets die op je browser kunnen worden opgeslagen door 
een site of app. Soms heten ze ook flashcookies). Ze kunnen worden gebruikt om voorkeuren 
bij te houden, een geschiedenis van het gebruik bij te houden of zelfs de staat of instellingen 
van een app te behouden. 
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