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Algemene voorwaarden &boon 

Boon hanteert de Algemene voorwaarden van SRA. 

 

Privacy statement &boon 

Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van 

en over de bezoekers. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke 

informatie om. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat 

gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Boon Accountants Belastingadviseurs behoudt zich het 

recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit 

privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Dit privacy statement is van toepassing op Boon Accountants Belastingadviseurs en op elk van de aan 

Boon verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website of onze 

e-mail nieuwsbrief verzameld wordt of deze informatie beheren. 

 

Gegevens verstrekt via online formulieren 

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers zich 

bijvoorbeeld kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief of algemene informatie kunnen aanvragen. De 

via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om 

aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Boon Accountants 

Belastingadviseurs worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem en kunnen worden gebruikt om u 

informatie te verstrekken over de dienstverlening van Boon Accountants Belastingadviseurs. 

 

Gebruik en opslag van gegevens 

Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Als u 

deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u kunt zich altijd met één klik afmelden via de 

afmeldlink in de nieuwsbrief. 

De verzamelde gegevens zullen alleen gebruikt worden om onze dienstverlening te verbeteren. De 

verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng 

beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze 

zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden 

gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk zijn, zal Boon Accountants Belastingadviseurs 

hier nadrukkelijk eerst uw (schriftelijke) toestemming voor vragen. 

 

Cookies 

Boon Accountants Belastingadviseurs maakt alleen gebruik van Google Analytics, om de herkomst en 

het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer 

opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt 

verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit een Internet Protocol (IP)-adres, de datum 

en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u heeft bekeken. 

U kunt bij het bezoeken van onze site er zelf voor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Als 

u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans echter groot dat veel websites die 

u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren. 

 

Uw rechten 

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u Boon Accountants 

Belastingadviseurs op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te 

verwijderen. U kunt ook vragen stellen over ons privacy statement, een kopie van uw profiel 
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opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke informatie meer van Boon Accountants 

Belastingadviseurs wenst te ontvangen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is 

gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen 

we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter 

bescherming van uw privacy. Boon Accountants Belastingadviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen 

vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Privacyvoorwaarden &boon 

Boon dient in haar werkzaamheden aan wettelijke verplichtingen te voldoen en in sommige gevallen 

onafhankelijk op te treden, hierdoor kent het vormgeven van de privacy rechtelijke positie van Boon 

een aantal bijzonderheden. Zo kan Boon zowel de rol van verwerker als verwerkingsverantwoordelijke 

vervullen.  

In Privacyvoorwaarden is uitgewerkt in welke gevallen Boon als verwerkingsverantwoordelijke 

optreedt en in welke gevallen als verwerker. Onderdeel van de Privacyvoorwaarden is een verwerkers-

overeenkomst die van toepassing is voor klanten waarbij Boon optreedt als verwerker. 

  

https://boon.justamazing.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacyvoorwaarden-Boon.pdf


 

Versie november 2018, Boon Accountants Belastingadviseurs 

 

Algemene verordening gegevensbescherming &boon 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens 

Hoe gaat Boon om met deze privacy wetgeving?  

Klik hier voor meer informatie. 

 

Privacyvoorwaarden 

Boon dient in haar werkzaamheden aan wettelijke verplichtingen te voldoen en in sommige gevallen 

onafhankelijk op te treden, hierdoor kent het vormgeven van de privacy rechtelijke positie van Boon 

een aantal bijzonderheden. Zo kan Boon zowel de rol van verwerker als verwerkingsverantwoordelijke 

vervullen.  

In onze Privacyvoorwaarden / verwerkersovereenkomst is uitgewerkt in welke gevallen Boon als 

verwerkingsverantwoordelijke optreedt en in welke gevallen als verwerker. Onderdeel van de 

Privacyvoorwaarden is een verwerkersovereenkomst (bijlage 1, pagina 2 t/m 7) die van toepassing is 

voor klanten waarbij Boon optreedt als verwerker. 

Click here for the English version. 

 

Bewaartermijn, gegevens en inzage 

Zodra u uw dienstverlening met ons beëindigd, dan bewaren wij uw gegevens voor de duur van de in 

onze voorwaarden gestelde bewaartermijnen.  Daarna vernietigen wij alle gegevens. 

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verplaatsen, dan heeft u het recht tot inzage van de 

gegevens die wij van u hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen 

via privacy@boon.nl. 

Regelhulp voor bedrijven 

Om u te helpen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een website gemaakt, regelhulp voor bedrijven, 

waarmee u eenvoudig in een aantal stappen een beeld krijgt van waar u aan kunt werken om goed 

voorbereid te zijn.  

Klik hier voor de regelhulp voor bedrijven. 

Klik hier om het 10 stappenplan te downloaden van de Autoriteit Persoonsgegevens om voorbereid te 

zijn op de AVG. 

Voor verdere verdieping kunt u via deze link naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
https://boon.justamazing.nl/wp-content/uploads/2018/10/AVG-Boon.pdf
http://www.boon.nl/login/upload/diversen/Privacyvoorwaarden.pdf
http://www.boon.nl/login/upload/diversen/Privacyvoorwaarden.pdf
http://www.boon.nl/login/upload/diversen/Verwerkersovereenkomst%20Boon%20(Engelse%20versie).pdf
mailto:privacy@boon.nl
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom
http://www.boon.nl/login/upload/in_10_stappen_voorbereid_op_de_avg.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg
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AVG in het algemeen 

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese 

verordening (dus met rechtstreekse werking) die gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens'. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en 

organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk 

of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. In het Engels heet de AVG General Data 

Protection Regulation (GDPR). De verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die 

sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van 

organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in 

overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen 

organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van 

de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. 

Voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie geldt aparte privacywetgeving. Het EU voorstel 

is om de AVG op 25 mei 2018 te laten vergezellen door de e-privacyverordening. Het EU-VS-

privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in 

de VS worden verwerkt. 

Bron: Wikipedia 

 

Inhoudsopgaaf EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) 

 
 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming
http://www.privacy-regulation.eu/nl/index.htm
http://www.boon.nl/ecms_pages.asp?id=637&ri=18
http://www.boon.nl/ecms_pages.asp?id=637&ri=18
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E-mail disclaimer &boon 

De informatie verzonden in het e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 

informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Boon Accountants 

Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. niet toegestaan. Boon Accountants 

Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. staat niet in voor de juiste en volledige 

overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. kan niet garanderen 

dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht 

zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. 

 

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-

mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te 

vernietigen. 

 

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. hanteert bij de 

uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van 

aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos 

toegezonden. 
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Algemene disclaimer &boon 

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. 

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. en Boon Registeraccountants B.V. (hierna: "Boon") 

spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content 

waarnaar wordt verwezen en waarin Boon als portal fungeert volledig en juist is. De uitgever en 

redactie zijn niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website 

gevonden wordt. Boon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade 

ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in 

het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene 

informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het 

gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De 

pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Boon geeft geen 

garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als 

verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken 

of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen 

acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. 

De Boon-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Boon 

liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de 

doelgroepen van Boon. Boon en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of 

beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Boon en/of de redactie geven geen garantie noch 

aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, 

software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. 

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen vallen onder het risico van de exploitant 

van de (breedband)verbinding. Boon en/of de redactie aanvaarden op geen enkele wijze 

aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. 

Boon en de redactie vrijwaren zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet 

beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Boon en Boon en/of de redactie geven geen garantie 

met betrekking tot het functioneren van de site van Boon. Tevens zijn Boon en de redactie niet 

aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Boon die de informatie toegankelijk 

maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn Boon en/of de redactie in geen geval 

aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere 

schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het 

gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. 
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 

onderstaande gegevens. 

 

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. 

Postbus 175 

7300 AD Apeldoorn 

boon@boon.nl 

Tel. 055 – 549 85 00 

 

mailto:boon@boon.nl

