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Privacybeleid Herbosch Consulting 

 

Wie zijn we? 

Herbosch Consulting is een onderdeel van Instar BVBA en verleent consulting services omtrent data, 

marketing, sales en change management.  

 

 

Waarom verzamelen we gegevens? 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en voor de uitvoering 

van de dienstverleningsovereenkomst die u heeft met Herbosch Consulting. Ook om te voldoen aan 

wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige en juridische, verwerken wij persoonsgegevens. Wij 

doen er alles om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met 

persoonsgegevens én bedrijfsgegevens, welke deze ook zijn.  

 

 

Welke gegevens verzamelen we? 

Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft via bv. ons contactformulier, ook gegevens 

die wij verzamelen zoals de gegevens die m.b.t. de dienstverleningsovereenkomst. Gegevens die wij van 

een derde partij zouden kunnen krijgen zijn eerder van uitzonderlijke aard en gaan dan vnl. over bronnen 

die openbaar toegankelijk zijn, kredietwaardigheidsinstellingen, incassobureaus, cookies 

(geanonimiseerd). Al de gegevens worden opgenomen in een beveiligd omgeving en kunnen enkel 

worden ingezien door bevoegde personen. 

 

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens 3 jaar na het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst. Bij een vraag 

bewaren we deze 2 jaar om u zo snel verder te kunnen helpen bij een volgende aanvraag. Voor de 

wettelijke verplichtingen is dat respectievelijk 7 en 10 jaar (boekhoudkundig en juridisch), maar worden 

de persoonsgegevens enkel daarvoor gebruikt. 

 

 

Doorgifte van uw gegevens 

Wij gaan in geen geval uw gegevens verkopen aan derde partijen.  Doorgifte aan derde partijen gebeurt 

enkel in het kader van de vraag die u ons stelt, de dienstverleningsovereenkomst of bij wanbetaling. Uw 

gegevens worden dus in geen geval gebruikt voor andere doeleinden tot u dit zelf vraagt.  

 

 

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten waarop u beroep kan doen. U kan ons elk moment vragen om uw 

persoonsgegevens in te zien of te laten verbeteren. Laat het ons ook weten indien we uw gegevens 

moeten verwijderen. Wij communiceren hieromtrent zeer transparant. U kan zich steeds verzetten tegen 

direct marketing, profilering en verwerking van uw persoonsgegevens of een beperking van de 

verwerking. Weet wel dat wij niet aan profilering doen. U kan ons ook vragen om uw gegevens, die u 

hebt verstrekt via toestemming of overeenkomst, te laten overdragen in een gestructureerde vorm.  

  



 

Ons cookiebeleid 

Wij maken gebruik van essentiële, analytische en functionele cookies. Essentiële cookies zijn nodig om 

onze website te laten werken. De functionele cookies houden informatie over keuzes en voorkeuren op 

de website bij om de gebruikservaring te optimaliseren, dit kunnen bv. de taal of voorkeuren zijn. Deze 

cookies zijn stukjes informatie die worden verzameld op uw eigen toestel zodat u bij een volgend bezoek 

aan een website als gebruiker wordt herkend. Dit heeft vooral als doel vooral om het gebruiksgemak te 

verhogen en te optimaliseren. De analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van 

websitebezoekers in het algemeen en de prestaties van de website. Deze gebruiken wij om uw 

gebruikservaring te verbeteren, deze zijn bij ons van Google Analytics. De cookies die wij gebruiken, 

capteren geen persoonsgegevens, maar worden geanonimiseerd en enkel gebruikt voor analyse en 

onderzoek om zo de website te verbeteren. Wij zien niet per persoon het gedrag of de voorkeuren. Wij 

bekijken deze dus als geaggregeerde gegevens. Voor het gebruik van deze cookies is er geen 

toestemming vereist. Deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. 

Om de integratie van sociaalnetwerksites op onze websites mogelijk te maken, maken we gebruik van 

social media cookies. U kan via knoppen onze website delen en/of betreden op sociaalnetwerksites zoals 

Twitter en LinkedIn. Die sociaalnetwerksites kunnen via de knoppen cookies plaatsen om gegevens te 

verzamelen. Wat ze doen met deze cookies en welke gegevens zij hiermee verzamelen, daar hebben wij 

geen invloed op. Wenst u meer info omtrent deze cookies en wat zij met deze gegevens doen? Dan kan 

u terecht op hun website voor het specifieke privacybeleid van elk sociaal netwerk.   

 

 

Andere websites 

Onze website kunnen links bevatten naar andere externe websites die beheerd worden door andere 

ondernemingen. Hou er dus rekening mee dat de richtlijnen beschreven in dit privacybeleid niet van 

toepassing zijn op de verzamelde informatie van andere websites. Lees dus altijd het privacybeleid van 

de desbetreffende website en organisatie.   

 

 

Info 

Hebt u nog verdere vragen of wenst u uw rechten uit te oefenen omtrent uw persoonsgegevens? Stuur 

ons dan een mailtje via info@herboschconsulting.com Hebt u een klacht? Laat het ons zeker ook weten. 

U kan ook altijd hiervoor de Gegevensbeschermingsautoriteiten raadplegen via Drukpersstraat 35, 1000 

Brussel, +32 (0)2 274 48 00. contact@apd-gba.be en www.gegevensbeschermingsautoriteit.be . 
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