
 

 

Privacyverklaring Hans BTW Advies 
 
Hans BTW Advies  
 
Hans BTW Advies is een belastingadvieskantoor gespecialiseerd op het gebied van de omzetbelas-
ting en overdrachtsbelasting. In het kader van haar dienstverlening verzamelt Hans BTW Advies per-
soonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Hans BTW 
Advies worden verzameld wat daarmee wordt gedaan.  
 
Contactgegevens 
 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
  Hans Wiersma 
  Eigenaar Hans BTW Advies 
  Regentessestraar 3 
  9717 ME Groningen  
  ) 06 412 412 30 
  * hans.wiersma@hansbtwadvies.nl 
  KvK nummer 01127945 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
 
Hans BTW Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 
van de diensten van Hans BTW Advies. Hans BTW Advies kan de 
volgende persoonsgegevens verwerken: 
- uw voor- en achternaam 
- uw adresgegevens 
- uw telefoonnummer 
- uw e-mailadres 
- een kopie van uw identiteitsbewijs 
 
 
Waarom Hans BTW Advies uw gegevens nodig heeft  
 
Hans BTW Advies gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u geslo-
ten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fiscaal-juridische dienstverlening. Daar-
naast gebruikt Hans BTW Advies uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail 
en/of per post) contact met u op te kunnen als u daar om verzoekt en voor het verzenden van een 
nieuwsbrief. Tenslotte gebruikt Hans BTW Advies uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen, zoals die in het kader van de Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme 
(hierna te noemen: Wwft). Een kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen gebruikt voor identificatie in 
het kader van de Wwft.  
 
 
Hoe lang Hans BTW Advies uw gegevens bewaart 
 
Hans BTW Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De belastingwetgeving kent een bewaarter-
mijn van zeven jaar. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeen-
komst met u tot stand komt.  
 
 
Delen met anderen  
 



 

 

Hans BTW Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u overstapt 
naar een andere adviseur kunt u Hans BTW Advies vragen uw gegevens over te dragen aan een an-
dere adviseur. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens  
sturen naar hans.wiersma@hansbtwadvies.nl. Hans BTW Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen 
vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
 
Beveiliging 
 
Hans BTW Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 
Hans BTW Advies bewaart alleen een fysieke kopie van uw identiteitsbewijs.  
 
De e-mail van Hans BTW Advies wordt gehost bij PC Extreme. Gegevens met betrekking tot de e-mail 
worden opgeslagen op de servers van PC Extreme. De gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. 
De apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn ook beveiligd met een wachtwoord.  
 
Op de website van Hans BTW Advies worden geen bezoekgegevens bijgehouden, ook worden er 
geen cookies gebruikt. De website van Hans BTW Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hans BTW Advies verzamelde persoons-
gegevens, neem dan contact met Hans BTW Advies op. 
 
Hans BTW Advies is als volgt te bereiken: 
Regentessestraat 3 
9717 ME Groningen 
) 06 412 412 30 
* hans.wiersma@hansbtwadvies.nl 
KvK nummer 01127945 
 
 
Klacht 
 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Hans 
BTW advies niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan door een brief te sturen naar 
Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag of via het klachtenformulier via de 
volgende link: Klacht Autoriteit Persoonsgegevens 


