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COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING 
 
Deze cookie- en privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 01/01/2021. 
 
 

HET COOKIEBELEID VAN ADVOCATENKANTOOR BART GUEDENS 
 

1. WAT ZIJN COOKIES? 
 
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden 
geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor 
bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes 
die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en 
op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd. 
 
Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies 
betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-
sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.  
 
Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende 
bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als 
terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door 
uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die 
wordt bepaald door de website. 
 

 
2. SOORTEN COOKIES 

 
Er bestaan verschillende soorten cookies, onderscheiden naargelang de functionaliteit, 
herkomst, en/of de bewaartermijn. 
 
Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 
ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen 
onthouden worden. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. 
 
Analytische cookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze 
website gebruiken, zoals welke pagina’s het meest worden bezocht, hoeveel tijd iemand 
doorbrengt op onze website, … . Deze informatie wordt alleen gebruikt om de functionaliteit 
en prestaties van onze website te verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies vragen 
wij eerst uw toestemming. 
 



 
 

 

Pagina 2 
 

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die ons 
aangeboden wordt door Google. Hiervoor heeft Meester Guedens een 
bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden echter versleuteld 
en anoniem verwerkt zodat deze niet naar u te herleiden zijn. ‘Gegevens delen’ met Google 
werd bovendien uitgezet. De door ons verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor 
advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.  

Toestemming verleent u wanneer u Advoguedens.be voor het eerst bezoekt, door te klikken 
op “Akkoord”. Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de 
website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen 
gebruik worden gemaakt. 
 
Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, verwijzen we u naar de cookie-en 
privacyverklaring van Google. 

3. UITZETTEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES 
 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 

Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-
functie van uw browser. 
Cookie settings in Firefox 
Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari web en iOS 
 
Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat Advoguedens.be niet 
optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming 
opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan Advoguedens.be. 

4. CONTACT 
 

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid, kan u contact 
opnemen via e-mail naar bart@advoguedens.be. 
 

 
 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
mailto:bart@advoguedens.be
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PRIVACYVERKLARING 
 
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door: 
Advocatenkantoor Bart Guedens 
KBO nr. 0812.609.580 
Pastoor Fredericksstraat 22, 3560 Lummen, België 
Tel. 013/33.88.99 
www.advoguedens.be  
 
Hierna "Meester Guedens" genoemd 
 

1. ALGEMEEN  
 
Advocatenkantoor Bart Guedens stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel 
met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens. 

 
2. PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT 

 
Wij verzamelen en gebruiken de gegevens die u ons ter beschikking stelt en slaan deze 
gestructureerd op. De gegevens kunnen bijgewerkt of gewijzigd worden, opgevraagd en 
geraadpleegd. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die wij 
verwerken:  
  

▪ Aanspreektitel  
▪ Voor- en achternaam  
▪ Adresgegevens  
▪ Rijksregisternummer 
▪ BTW-nummer 
▪ Functietitel 
▪ Telefoonnummer/ Mobiel nummer  
▪ E-mailadres  
▪ Gegevens over het surfgedrag op onze website 
▪ Bankrekeningnummer  
▪ Als opdrachtgever of zakelijke relatie: naam, voornaam, e-mailadres, 

telefoonnummers, organisatie, BTW-nummer, bankrekeningnummer, functietitel. 
 
 
 
 

http://www.advoguedens.be/
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3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING 

Meester Guedens verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten op een 
correcte wijze te leveren. 

Door het ondertekenen van een overeenkomst geeft u Meester Guedens expliciet de 
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke 
doeleinden, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zijnde derhalve in de 
uitvoering van een contract of in het kader van legitieme belangen.  

Meester Guedens deelt uw gegevens enkel met derden in het kader van deze 
overeenkomst (bijv.  gerechtsdeurwaarder, deskundige, tolken, rechtbanken, boekhouding, 
sociaal secretariaat, …) en zulks met het uitsluitend doel van de behartiging van uw legitieme 
belangen. 

Minderjarige kinderen 

In het kader van onze juridische dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat Meester 
Guedens ook de persoonlijke gegevens van minderjarige kinderen dient te verwerken. Uit de 
overeenkomst ter uitvoering van een juridische dienstverlening vloeit impliciet voort dat ook 
de gegevens van de minderjarige kinderen mogen worden verwerkt. 
 

4. DUURTIJD  
 

Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is voor het doel 
waarvoor dit ter beschikking wordt gesteld, en dit tot een termijn van 10 jaar na beëindiging 
van onze opdracht gelet op onze beroepsaansprakelijkheid. 

 

5. BESCHERMING 

De door Meester Guedens gebruikte technische serviceprovider beheert de technische 
infrastructuur in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Meester Guedens 
beschermt de persoonlijke gegevens van haar cliënten zo goed mogelijk. We 
implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid 
van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij nemen daartoe de nodige 
beleidsmaatregelen om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang en onnodige 
bewaring van uw gegevens in onze systemen. 

Bij een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens (inbraak, diefstal, hacking, datalek, verlies fysiek 
dossier, laptop, tablet etc.), brengen wij onverwijld de toezichthoudende overheid alsmede 
de betrokkene hiervan op de hoogte. Deze melding omhelst de aard van de inbreuk, de 
naam en de contactgegevens van het contactpunt waar meer informatie kan worden 
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verkregen, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk i.v.m. de persoonsgegevens, en de 
maatregelen die werden voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken. 

 

6. RECHTEN EN VRIJHEDEN 

Meester Guedens stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming 
zijn met de wettelijke vereisten. Daarenboven heeft u verschillende rechten die de 
privacywet u toekent: 

• Recht op toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te 
nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Meester Guedens van 
zijn persoonsgegevens maakt. 

• Recht op rectificatie: U heeft steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten 
verbeteren of aan te vullen. 

• Recht op gegevenswissing: U heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel 
kosteloos verzoek de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U erkent dat bij 
weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde 
diensten niet leverbaar zijn. 

• Recht op beperking van de verwerking: U heeft onder voorwaarden de 
mogelijkheid om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens naar 
de toekomst toe te vragen. 

• Recht op bezwaar: U heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in 
te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme 
redenen of voor doeleinden van direct marketing. 

• Recht op overdraagbaarheid: U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in 
een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te 
dragen aan derden. 

• Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is 
op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in 
te trekken. 

• Uitoefening van uw rechten: Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u 
ons schriftelijk contacteren via het e-mailadres bart@advoguedens.be. Wij nemen 
binnen 30 dagen na het verzoek contact op. In het kader hiervan kunnen wij vragen om 
een bewijs van identiteit, alvorens gevolg te kunnen geven aan het verzoek tot 
uitoefening van uw rechten. 

• Recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-
mail: commission@privacycommission.be. 

 
 

mailto:bart@advoguedens.be
mailto:commission@privacycommission.be
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7. TOEPASSELIJK RECHT EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID  
 
Deze Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met 
het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. 
 

Alleen de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar de zetel van het 
advocatenkantoor van Meester Guedens gelegen is, zijn bevoegd om te oordelen over de 
geschillen die ontstaan in uitvoering van deze overeenkomst.  
 
 

 


