
 

 

 
 

Privacy Policy F&A Consultancy 
 

F&A Consultancy respecteert je privacy. Zo worden je gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening 

soepel en eenvoudig te laten verlopen en wordt u altijd van te voren op de hoogte gesteld als uw gegevens 

gedeeld worden met een derde.  

 

Bedrijfsgegevens 

F&A Consultancy 

Brinkstraat 23 

3741 AM Baarn 

+31 (0)35 30 200 72 

contact@faconsultancy.nl 

 

Welke gegevens worden verzameld? 

Afhankelijk van welke diensten wij u leveren: 

 

 Bedrijfsnaam (indien van toepassing) 

 KvK-nummer (indien bedrijf) 

 BTW-nummer (indien bedrijf) 

 VPB-nummer (indien van toepassing) 

 Loonheffingennummer (indien van toepassing) 

 Naam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 IBAN-nummer 

 

Waar worden deze gegevens voor gebruikt? 

 Uw (bedrijfs)naam en adresgegevens gebruiken wij voor de facturatie. 

 Uw telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om met u te communiceren wanneer dit nodig is. 

 Als u zich heeft aangemeld voor de F&A Nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres tevens gebruikt voor het 

verzenden van deze mailing. 

 Het KvK-nummer dient ter verificatie van het bestaan van uw onderneming. 

 Het BTW-nummer, Vpb-nummer en Loonheffingennummer zijn benodigd bij het doen van 

belastingaangifte. 

 Uw IBAN-nummer gebruiken wij voor betalingen, of komt voor in onze boekhouding door een betaling 

aan ons. 

 

Inzage en aanpassing van gegevens 

U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens wij van u geregistreerd hebben. 



Het is ook mogelijk om een correctie- of verwijderverzoek in te dienen voor uw persoonsgegevens door een 

e-mail te sturen naar contact@faconsultancy.nl. In veel gevallen hebben wij ons echter te houden aan de 

wettelijke bewaartermijn van zeven jaar, waar wij ons uiteraard aan dienen te houden. 

Verder kunt u zich, indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, zich hiervoor afmelden via een link 

onderin de eerder aan u verzonden nieuwsbrieven. 

 

Derden 

F&A Consultancy werkt samen met verschillende partijen, zogenaamde ‘derden’. Dit zijn onder andere de 

leveranciers van (een deel van) de -online- software waar wij mee werken. Ook ingeschakelde zzp’ers en 

medewerkers van F&A Consultancy hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar 

zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Daarnaast worden alleen de 

noodzakelijke gegevens aan hen verstrekt. 

 

 

Cookies 

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. F&A Consultancy gebruikt 

cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek van onze website en het klantenpanel. De cookies 

stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te 

verbeteren. Het is uiteraard mogelijk om je browser zodanig in te stellen dat je geen cookies meer accepteert.  

 

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag 

op onze website. Wij hebben een verwerkersovereenkomst meet Google gesloten en de instellingen van 

Google Analytics zo staan, dat al de statistieken geanonimiseerd zijn. 

 

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google 

Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert 

met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek 

mag worden verzonden naar Google Analytics. 

Gebruik je een andere browser: maak dan gebruik van de instellingen voor de cookies via de pop-up onderin 

de website. 

 

Klacht indienen 

Je kunt bij ons een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen 

naar contact@faconsultancy.nl. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heb je ook 

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van 

persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijziging van privacybeleid 

F&A Consultancy behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen. 

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn 

van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van F&A Consultancy of per elektronische 

berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als 

je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan 

vind je op onze website altijd de meest recente versie. 

 


