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PRIVACY POLICY 
 
 
Gebruik van onze diensten 
 
1. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens 
worden gebruikt om onze dienst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden exclusief opgeslagen in uw digitale dossier 
in de beveiligde digitale omgeving van Basenet vanuit welke software Van Essen Advocaat B.V. haar diensten verricht. Deze informatie 
wordt behoudens uw expliciete toestemming niet met derden gedeeld.  
 
Communicatie 
 
2. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u 
naar specifieke persoonlijke gegevens die voor de bijstand in uw zaak relevant (kunnen) zijn. Ook deze gegevens worden opgeslagen in 
de beveiligde digitale omgeving van Basenet en behoudens uw expliciete toestemming niet met derden gedeeld.  
 
Cookies 
 
3. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop 
kunnen afstemmen. De website www.vanessen-advocaat.nl maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe de site door bezoekers wordt gebruikt. De door cookies gegenereerde informatie over 
uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde software van Basenet of die van een derde partij die ons enkel 
helpt de site optimaal te laten functioneren. Deze informatie wordt behoudens uw toestemming niet aan anderen verstrekt.  
 
Doeleinden 
 
4. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit 
privacybeleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  
 
Website derden 
 
5. Deze verklaring is niet van toepassing op derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet 
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de 
privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.   
 
Veranderingen 
 
6. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik de diensten van Van Essen Advocaat B.V. en de website www.vanessen-
advocaat.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is 
daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 
Aanpassen/uitschrijven communicatie 
 
7. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen via 
info@vanessen-advocaat.nl. Gegevens met betrekking tot onze dienstverlening in specifieke dossiers blijven fysiek minimaal 7 jaar in een 
extern archief alsook digitaal in de beveiligde omgeving van Basenet bewaard.  
 
Cookies uitzetten 
 
8. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle 
cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op 
onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 
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