
Algemene Voorwaarden Snijboon
1. Definities
1.1 Dienstverlener: Snijboon VOF, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel Utrecht onder nummer 67951074.
1.2 Opdrachtgever: De partij voor wie dienstverlener de werkzaamheden verricht, hetzij bij de opdrachtgever 
zelf, hetzij bij derden.
1.3 Diensten: De prestaties waartoe dienstverlener zich verbonden heeft, zoals coachen, faciliteren, 
adviseren, een strategische of inhoudelijke bijdrage leveren aan organisatietrajecten, (innovatie)projecten en 
andere werkzaamheden.
1.4 Overeenkomst: Een schriftelijke of per e-mail gemaakte afspraak tussen dienstverlener en 
opdrachtgever waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een prijs zijn 
vastgesteld.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten evenals op 
de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen Snijboon en 
opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is 
overeengekomen.
2.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt dan zullen de overige bepalingen 
van kracht blijven.
3. Offertes
3.1 Offertes van Snijboon zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. Snijboon 
is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk of 
telefonisch binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2 De door Snijboon opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht in normale werktijden 
en exclusief reiskosten en BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.
4. Totstandkoming en uitvoering
4.1 De overeenkomst tussen Snijboon en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat zij een 
schriftelijke overeenkomst ondertekenen of dat Snijboon per e-mail de opdracht bevestigt.
4.2 De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand gekomen te zijn indien Snijboon aanvangt met het 
leveren van diensten.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Snijboon het recht om 
een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan alle condities is voldaan waarvan Snijboon aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst.
4.5 Snijboon behoudt zich het recht voor opdrachten van opdrachtgever te weigeren dan wel de opdracht te 
annuleren, zonder daarbij tot enige vorm van  schadevergoeding of dergelijke gehouden te zijn, indien 
bijvoorbeeld de voorgenomen opdracht volgens Snijboon niet zal bijdragen aan de ontwikkelingsvraag van 
de onderneming van opdrachtgever of dat de motivatie van deelnemers aan een voorgenomen training of 
bijeenkomst naar het oordeel van Snijboon beneden het vereiste niveau is. Het staat Snijboon in een 
dergelijk geval vrij een andere opdracht of training in de plaats van de door opdrachtgever gewenste 
opdracht voor te stellen.
5. Verplichtingen Snijboon
5.1 Snijboon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij Snijboon aanwezige kennis.
5.2 De door Snijboon aangegane verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting en zijn 
geen resultaatverplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
5.3 Snijboon zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van 
opdrachtgever welke hem wordt toevertrouwd. Vertrouwelijk is die informatie welke niet van algemene 
bekendheid is en waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
6. Annulering, wijziging en ontbinding van overeenkomst
6.1 Annulering kan schriftelijk of per e-mail geschieden.
6.2 In geval van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van het factuurbedrag 
in rekening gebracht: In geval van annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de opdracht door 
Snijboon dient opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs vermeerderd met door Snijboon gemaakte 
kosten dienen te voldoen;  In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht door 
Snijboon zal opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs en gemaakte kosten dienen te voldoen; In 



het geval van annulering 4 weken of meer voor de aanvang van de opdracht door Snijboon kunnen er door 
Snijboon administratieve kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Reeds gemaakte kosten 
en/of uren worden altijd in rekening gebracht bij annulering (zie ook artikel 6.8).
6.3 Hetgeen is geregeld voor annuleren geldt eveneens in geval van verschuiven van een opdracht door 
opdrachtgever naar een andere datum.
6.4 Opdrachtgever heeft enkel het recht tot ontbinding van de overeenkomst als Snijboon, na een 
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn (minimaal 
21 dagen) gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst en krachtens de overeenkomst onomstotelijk 
aansprakelijk zou zijn. Snijboon zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn 
gehouden.
6.5 Snijboon kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk 
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of anderszins insolvent raakt. Snijboon zal wegens deze 
ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6.6 Bedragen die Snijboon heeft gefactureerd of zal factureren in verband met reeds begonnen opdracht 
blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
6.7 Indien de overeenkomst betrekking heeft op diensten met een onbepaalde loopduur geldt voor 
opdrachtgever en Snijboon steeds een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
6.8 Tussentijdse beëindiging van de opdracht kan uitsluitend plaatsvinden in de volgende gevallen: met 
wederzijds goedvinden van Snijboon en opdrachtgever; indien Snijboon met feiten of omstandigheden 
geconfronteerd wordt die zich aan haar invloed onttrekken en/of haar niet bekend waren ten tijde van het 
aanvaarden van de opdracht en welke het haar onmogelijk maken de opdracht volgens overeenkomst te 
voltooien. Indien mogelijk zal Snijboon de opdracht door een derde laten uitvoeren. Indien dit niet lukt, zal 
opdrachtgever slechts de tot dan toe gemaakte kosten door Snijboon dienen te vergoeden.  Indien 
opdrachtgever een of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een 
zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat Snijboon gerechtigd zal zijn de uitvoering 
van de opdracht te staken. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever blijven in dat geval onverminderd van 
kracht. Voorts behoudt Snijboon het recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
7. Bijkomende kosten
7.1 Bijkomende kosten zoals reis-, verblijf- en kopieerkosten, huur- of locatiekosten, materiaalkosten zoals 
voor audio-, video en projectieapparatuur, licentiekosten ten aanzien van gebruikt materiaal en dergelijke 
worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht.  Een en ander tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen.
7.2 De opdrachtgever betaalt de reiskosten naar de locatie. Indien per auto wordt gereisd, bedraagt de 
vergoeding €0,30 per km, tenzij anders overeengekomen.
8. Prijzen
8.1 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
8.2 Indien de prijzen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden verhoogd, is 
de opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden.
8.3 Bij opdrachten boven de €1500,00 exclusief BTW dient een voorschot van 40% van het factuurbedrag te 
worden betaald voorafgaand aan de start van de opdracht.
9. Betaling
9.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de 
overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na de 
factuurdatum. Daarna volgt een eerste herinnering waarbij de opdrachtgever wordt verzocht het 
verschuldigde bedrag alsnog te voldoen wederom binnen 14 dagen (dus 28 dagen na de factuurdatum). 
9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 9.1 genoemde termijn heeft betaald is Snijboon gerechtigd, 
nadat de opdrachtgever nogmaals een tweede herinnering heeft gekregen met daarin een laatste 
termijnstelling van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen (dus 42 dagen na de 
factuurdatum), deze zonder nadere ingebrekestelling en sommatie in rechte te betrekken.
9.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald is Snijboon gerechtigd de wettelijke 
rente te berekenen.
9.4 Indien de opdrachtgever niet betaalt na de 2e herinnering, is de opdrachtgever door dat enkele feit in 
verzuim. Vanaf het intreden van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd 
de overige aan het verzuim verbonden gevolgen. Na het intreden van verzuim is Snijboon gerechtigd over te 
gaan tot het incasseren van de vordering. De kosten verbonden aan dit incasso worden aan de 
opdrachtgever in rekening gebracht volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, 
exclusief BTW; 
over de eerste € 3.000,00 15,00%



over het meerdere tot € 6.000,00 10,00%
over het meerdere tot € 15.000,00 8,00%
over het meerdere tot € 60.000,00 5,00%
over het meerdere boven € 60.000,00 3,00%
de kosten bedragen echter ten minste €115,-- exclusief BTW.
9.5 Bezwaar tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.
10. Grondslag aanbiedingen.
10.1 Snijboon baseert zich in haar aanbiedingen steeds op de informatie die  de opdrachtgever haar 
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Snijboon alle belangrijke informatie verstrekt welke voor 
de opzet en uitvoering van de (advies)opdracht van belang kan zijn.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Snijboon is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Snijboon bij 
uitvoering van enige overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de 
zijde van Snijboon. In dat geval is de vergoedingsplicht van Snijboon beperkt tot maximaal het bedrag van 
de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs.
11.2 Aansprakelijkheid van Snijboon voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.3 Opdrachtgever is gehouden Snijboon schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Snijboon en de opdrachtgever, 
behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Snijboon. De 
opdrachtgever vrijwaart Snijboon voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade en alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband 
houden met zaken, rechten, informatie, die de opdrachtgever aan Snijboon verschaft en of beschikbaar heeft 
gehouden. Deelnemers aan een door Snijboon verleende dienst nemen deel op eigen risico, en voor eigen 
verantwoordelijkheid.
11.4 Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 
twee weken nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij 
Snijboon schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
12. Overmacht
12.1 In geval van overmacht, zijnde een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Snijboon 
niet kan worden toegerekend is Snijboon gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten 
met een redelijke termijn. In dat geval is Snijboon gerechtigd van de opdrachtgever betaling te vorderen van 
hetgeen door hem voordat de situatie van overmacht is ingetreden, ter uitvoering van de gesloten 
overeenkomst reeds is verricht. Wanneer deze situatie van overmacht van Snijboon langer dan negentig 
dagen heeft geduurd hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds 
ingevolge de overeenkomst gepresteerd is zal dan naar verhouding worden afgerekend zonder dat de 
partijen elkaar iets overigs schuldig zullen zijn.
12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stremming of staking van openbaar vervoer, autopech, 
ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, weersomstandigheden, indien de afgesproken locatie of het te gebruiken 
materiaal niet beschikbaar is of niet voldoet aan vooraf vastgestelde normen en in het algemeen alle 
onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst voor Snijboon niet 
mogelijk is.
13. Bescherming gegevens
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun 
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
13.2 Alle door Snijboon verstrekte stukken of tijdens een bijeenkomst gemaakte video- of foto-opnames 
mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Snijboon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of 
ter kennis van derden gebracht. Het is opdrachtgever toegestaan om in overleg met Snijboon foto’s, geluids- 
of video-opnames te (laten) maken. Kopieën van deze foto’s, geluids- of video-opnames dienen te worden 
toegezonden aan Snijboon per e-mail of per post.
13.3 Snijboon is bevoegd al het aangeleverde materiaal, zoals de foto- en videomateriaal, voor eigen of 
andere doeleinden te gebruiken, zoals het publiceren op haar eigen website voor onbepaalde tijd.
13.4 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft op het plaatsen van aan de opdracht gerelateerd materiaal op 
de website van Snijboon, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken.
14. Bijzondere bepalingen van diensten
14.1 Indien is overeengekomen dat Snijboon een dienst op een door de opdrachtgever aan te wijzen locatie 
zal verlenen, niet zijnde een locatie geregeld door Snijboon, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor 
eventuele parkeergelden, een geschikte ruimte met toilet, eet- en drinkvoorzieningen voor de deelnemers en 
voor voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Snijboon 
gemaakte afspraken. Bij nalatigheid met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, is Snijboon gerechtigd de 



dienst met het hierdoor ontstane tijdsverlies in te korten dan wel de extra bestede tijd aan opdrachtgever in 
rekening te brengen.
15. Klachten
Indien de opdrachtgever niet tevreden is over een verleende dienst van Snijboon en een klacht wil indienen, 
kan dat door een bericht te sturen naar info@snijboon.nl of een brief te sturen naar Snijboon, Europalaan 2b, 
ruimte E2.4, 3526 KS Utrecht.
16 Slotbepalingen
16.1 In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Snijboon.
16.2 In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van 
toepassing zijn, geldt de volgende rangorde: 1 specifieke overeenkomst, 2 deze algemene voorwaarden.
16.3 Op alle overeenkomsten met Snijboon of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, waarop deze 
voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen.



Privacyverklaring Snijboon 

Hi! Snijboon respecteert jouw privacy en daarom dragen wij er zorg voor dat alle 
persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk 
worden behandeld. Door middel van deze privacyverklaring laten wij je weten hoe wij 
persoonsgegevens verwerken. Hiermee geven wij uitvoering aan de informatieplicht die is te 
vinden in de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). De privacyverklaring zal 
soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de 
verklaring periodiek te raadplegen. 

Over Snijboon  
Snijboon  is een jong en creatief bureau dat voortdurend nieuwsgierig is naar verbetering. Wij 
werken met passie in co-creatie aan designprocessen door te doen.  Snijboon faciliteert 
veranderprocessen door middel van Design Sprints en innovatieprojecten. Daarnaast geven we 
trainingen over Design Thinking en Creativiteit en voeren we kwalitatief Design Research uit 
onder gebruikers. Het resultaat? Wendbare organisaties met betekenis die bijdragen aan een 
inclusieve, duurzame en sociale samenleving. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Snijboon verzameld worden. Het is daarom goed dat 
jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan 
aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van 
jouw gegevens door Snijboon, neem dan gerust contact op. Je vindt onze contactgegevens 
onderaan deze verklaring. 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde 
manier herleidbaar zijn tot die persoon. Het gaat dus om alle gegevens die we specifiek met jou 
in verband kunnen brengen. 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 
De navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens worden ten behoeve van onze 
bedrijfsactiviteiten door ons verwerkt: contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer); andere persoonsgegevens die relevant zijn voor onze workshops, trainingen 
of opdrachten (waaronder dieetwensen); persoonsgegevens die van belang zijn voor het 
betalingsverkeer (denk daarbij aan betaalgegevens zoals je IBAN maar ook of en wanneer je 
de door ons gestuurde facturen betaald hebt).  

Deze persoonsgegevens ontlenen wij aan informatie die aan ons wordt verstrekt door jouzelf, 
door externe contactpersonen, of die te vinden is in openbare bronnen (zoals het 
Handelsregister, het Kadaster en social media-platforms). 

Op welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende 
grondslagen: 
als je toestemming hebt gegeven; 
voor het in behandeling nemen van een inschrijving of het uitvoeren van een overeenkomst; 
als dit nodig is voor het voldoen aan een wettelijke plicht; 
als dit nodig is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang. 
 
Wat zijn de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken? 
Om onze diensten aan te kunnen bieden dienen wij persoonsgegevens te verwerken. De 
verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor de hierna te noemen doeleinden: 



het verlenen van diensten ter uitvoering van aan ons verstrekte opdrachten, waaronder het 
aanbieden van cursussen, het leveren van onderzoeksresultaten, het leveren van resultaten uit 
werksessies en het faciliteren van ontwikkelprocessen; 
het verbeteren van onze dienstverlening; 
het opmaken, versturen en innen van facturen; 
het voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen; 
het ontplooien van marketingactiviteiten, met inbegrip van het organiseren van evenementen 
en het verschaffen van de informatie over onze diensten; 
het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter 
uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking 
noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties. 

Met wie worden de door ons verwerkte persoonsgegevens gedeeld? 
Jouw persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld voor zover dit noodzakelijk 
is voor onze activiteiten en steeds met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. 
 
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een 
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een 
wettelijke verplichting bestaat. Met iedere derde partij die ten behoeve van Snijboon jouw 
persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen 
dat die derde partij ook handelt in overeenstemming met de AVG. Door ons ingeschakelde 
derde partijen, die als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen, zijn voor de 
(verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens rechtstreeks verantwoordelijk voor de 
naleving van de AVG. 
 
Wij houden van bezoeken aan onze website geen gegevens (zoals IP-adressen) bij. Op onze 
website zijn wel links opgenomen naar websites van derden (waaronder Facebook, Instagram 
en LinkedIn). Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die websites is dus 
voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van zulke derden gebruik maakt, is het 
raadzaam eerst kennis te nemen van het beleid van die derden ten aanzien van de verwerking 
van persoonsgegevens. 

Ontvangers gegevens.  
De gegevens die Snijboon ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 
01. Mailchimp / Gmail 
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor 
de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor 
bestemde lijst binnen Mailchimp. 
02. Hostnet 
De e-mail van Snijboon wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of 
via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. 
 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 
Er worden door ons passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter 
bescherming van jouw persoonsgegevens.  

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden 
alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. 
De persoonsgegevens die door Snijboon of door eerder genoemde derden worden beheerd, 
zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en 



daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. 
 
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent 
dat jouw verbinding met de website van Snijboon prive is. Je herkent deze beveiliging aan het 
groene slotje voor de url. 

Daarnaast is het domein van Snijboon ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel 
waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 
 
Hoe lang worden de door ons verwerkte persoonsgegevens bewaard? 
De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt worden niet langer bewaard dan 
noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en ook niet 
langer dan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving vereist is. 

Wat zijn jouw rechten?  
Jouw rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door ons zijn als volgt: 
01. Recht op inzage 
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Snijboon vastgelegd en 
bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 
Snijboon. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 
02. Recht op rectificatie 
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten 
rectificeren door Snijboon. 
03. Recht op overdracht 
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Snijboon opgeslagen liggen in het geval je 
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient 
Snijboon al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 
04. Recht op wissen van gegevens 
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Snijboon vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het 
laten wissen van jouw gegevens. 
05. Recht op het indienen van een klacht 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 
Snijboon niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Snijboon jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het 
gebruik van jouw persoonsgegevens. 
 
Indien je gebruik wilt maken van deze rechten of als je vragen hebt over de verwerking door ons 
van persoonsgegevens, dan kun je ons een bericht sturen. Onze contactgegevens staan 
onderaan deze privacyverklaring. Wij streven ernaar om na ontvangst van je bericht binnen vier 
weken wat te laten horen. Om er zeker van te zijn dat we naar aanleiding van je verzoek de 
door ons verzamelde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen we je 
vragen ter controle een kopie van een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Een vraag, 
verzoek of mededeling wordt in principe alleen in behandeling genomen als die vraag, dat 
verzoek of die mededeling betrekking heeft op jouw eigen persoonsgegevens. 

Plichten 
Snijboon verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een 
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Snijboon 
via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor 
het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de 
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 



Snijboon de betreffende dienst niet aanbieden. 
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Snijboon met anderen dan de 
hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan 
zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Wijziging van deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder door ons 
gewenst ogenblik te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege een wijziging in de toepasselijke wet- en 
regelgeving of een uitbreiding van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken. 
Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Aanpassingen 
van onze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met 
regelmaat onze website. 

Heb je nog vragen? 
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 
Zie ook onze algemene voorwaarden. 

 
Contactgegevens 
Snijboon 
Europalaan 2B 
3526KS Utrecht 

Telefoon:  06-11481023 
E-Mail: info@snijboon.nl / privacy@snijboon.nl 
Web: http://snijboon.nl/ 

KvK: 67951074 
BTW: NL857239910B01 
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