
Privacyverklaring K&DB 
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Klaver & De Boer letselschadejuristen (K&DB) 
met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, 
zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verklaring is 
van toepassing op alle klanten, bezoekers van de website www.klaverendeboer.nl en alle 
(andere) personen die contact opnemen met K&DB. 
 
1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom? 
K&DB verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten en/of 
het uitvoeren van een overeenkomst. Daaronder vallen uw gegevens zoals uw naam, adres, 
geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer en burgerservicenummer. 
Om onze diensten te kunnen leveren is het soms ook nodig om medische gegevens te 
verwerken. Als wij deze gegevens niet verwerken, kunnen wij onze klanten niet helpen. 
 
Als wij door middel van cookies gegevens verzamelen gebeurt dat om te analyseren hoe 
bezoekers van de website gebruik maken van de website. Met deze informatie kunnen wij u 
een betere gebruikservaring bieden en onze website zo optimaal mogelijk laten 
functioneren. U kunt ervoor kiezen om cookies niet te accepteren of uit te zetten in de 
instellingen van uw browser.  
 
2. Uw gegevens worden veilig opgeslagen 
De persoonsgegevens die worden verwerkt worden in onze fysieke en/of digitale dossiers 
opgeslagen. De gegevens worden opgeslagen zo lang als dat nodig is om onze diensten te 
kunnen leveren.  
 
3. Wij delen uw gegevens niet zonder uw toestemming 
Wij zullen uw informatie nooit met derden delen zonder uw toestemming. Ook als wij uw 
toestemming daarvoor wel hebben, zullen wij uw gegevens alleen delen voor zover dat 
nodig is voor het leveren van onze diensten. 
 
4. Inzage, aanpassing en verwijdering 
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, heeft u daar recht op. Ook 
kunt u uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. U kunt een verzoek bij ons 
indienen door een e-mail te sturen aan info@klaverendeboer.nl. Indien nodig, vragen wij u 
uw identiteit te bewijzen door een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt 
daarbij uw BSN en documentnummers onleesbaar maken. 
 
5. Klacht 
Als u een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@klaverendeboer.nl. Ook 
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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