
  

Privacy- en cookieverklaring 

Dit is de privacy verklaring van Gewoon Gezond Praktijk, praktijk voor Orthomoleculaire en 

complementaire zorg. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de 

persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. 

Onze praktijk respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website en draagt er 

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij 

gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk 

te laten verlopen. 

Verzamelde gegevens 

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden 

gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. 

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

• het uitoefenen van het beroep in de Orthomoleculaire, complementaire zorg en coaching; 

• het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen; 

• het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip 

van het in handen van derden stellen van vorderingen); 

• het behandelen van geschillen; 

• het doen uitoefenen van accountantscontrole; 

• verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars, op basis van wettelijke of 

contractuele verplichtingen; Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de 

volgende gegevens verzamelen: 

• NAW gegevens; 

• Geslacht; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer 

• Gegevens betreffende uw persoonlijke situatie/gezondheid; 

• De naam van uw zorgverzekeraar; 

• De naam van uw andere zorgverleners; 

• Tijdstip van uw afspraak; 

• Betalingsgegevens; 

IP-adres 

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het 

gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van 

en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. 

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden 

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij 

ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de 



persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat 

ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan: 

• degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling; 

• degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking 

noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden; 

• zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de 

verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; 

• derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking 

daarvoor noodzakelijk is en geen behandelgegevens betreft; 

• anderen, indien:  

• u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 

• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht 

door de beoefenaar van het beroep in de Orthomoleculaire/complementaire zorg, of 

• de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u 

(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze 

privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige 

wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van 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 privacyverklaring van deze 

website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken. 

Cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 

met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw 

computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 

onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 

bent. 

 


