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Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties, diensten en overeenkomsten met 
Massagepraktijk Sandra Vreeken, Frits Mehrtenslaan 23, 2343 LN Oegstgeest, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
Sandra Vreeken-van Gelderen.  
 
Doeleinden van gebruik  
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Massagepraktijk Sandra Vreeken bepaalde gegevens* opslaat. Voor 
een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd, dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de 
WGBO. 
 
Gegevensbeveiliging  
Massagepraktijk Sandra Vreeken maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte 
gegevens om - zover als redelijkerwijs mogelijk is - te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen 
tot deze gegevens. 
 
Cookies  
Massagepraktijk Sandra Vreeken maakt op dit moment geen gebruik van cookies bij bezoek van haar website 
massagepraktijksandravreeken.nl.  
 
Partners en andere partijen  
De website massapraktijksandravreeken.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van 
Massagepraktijk Sandra Vreeken liggen. Massagepraktijk Sandra Vreeken is buiten haar eigen domein niet verantwoordelijk voor 
de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Massagepraktijk Sandra Vreeken u naar de 
privacyregelingen van de betreffende websites.  
 
Wijzigen van de privacyverklaring  
Massagepraktijk Sandra Vreeken heeft het recht haar privacyregels te wijzigen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden dan zullen 
deze bekend worden gemaakt op de website van Massagepraktijk Sandra Vreeken.  
 
Inzage en uitschrijven 
 U mag Massagepraktijk Sandra Vreeken vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u 
verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of geheel te verwijderen indien u geen klantrelatie(meer) met 
Massagepraktijk Sandra Vreeken wilt onderhouden. U dient het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering schriftelijk (e-mail 
mag ook) in te dienen. Binnen 14 dagen zal uw verzoek worden gehonoreerd, tenzij anders is overeengekomen. 

* Gegevens die worden opgeslagen kunnen worden (afhankelijk van het doel) zijn: contactgegevens, persoonsgegevens, 
anamnese, alle behandeldata met aantekeningen over de behandeling en bevindingen. Wanneer van toepassing worden ook 
gegevens opgeslagen of gedeeld die - na uw expliciete toestemming - zijn verkregen bij, hetzij nodig zijn voor andere 
zorgverleners, of bij waarneming van mijn praktijk. 
 
 Privacy op de Zorgnota. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat 
u deze nota (eventueel) kunt declareren. Dit zijn: uw NAW gegevens, geboortedatum e/o verzekeringsnummer, datum van de 
behandeling en een korte omschrijving van het soort consult.  
 
Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op. 

 
Massagepraktijk Sandra Vreeken 
Frits Mehrtenslaan 23 
2343 LN Oegstgeest 

 


