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NGS-licentie: 438165 / SCAS-certificaat: 1236704 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Privacy Policy Document (PPD) 

 

Quatre-mains doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dat is niet nieuw!  

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons heeft toevertrouwd, op basis van 

wederzijds respect.  

Zo hoort dat, ook nu het een en ander wordt vastgelegd in de wet- en regelgeving, waaronder 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

In dit PPD geven wij aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

 

 Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen waarvoor u deze 

heeft verstrekt. Wij vragen alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor deze 

doelen. Betreffende doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven onderaan dit PPD; 

 Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming in geval wij uw gegevens nodig hebben 

voor communicatie met andere zorgverleners, direct betrokkenen, autoriteiten; 

 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen; 

 Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren 

deze. 

Als u nog vragen heeft over dit PPD of andere aspecten van het beheer van uw gegevens door 

ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Doelen voor gebruik van persoonsgegevens 

 Patiëntgegevens: voor optimaal verloop van alle aspecten van het behandelproces kunnen 

wij u het volgende vragen: naam, m/v, adres, PC/woonplaats, geboortedatum, (mobiel) 

telefoonnummer, e-mailadres, BSN, gegevens zorgverzekering, huisarts / verwijzer, 

toestemming voor eventueel overleg, gegevens en ervaringen omtrent uw gezondheid. 

Zorgverzekeraars willen graag digitale aanlevering van facturen. Daarom stuur ik u uw 

factuur per e-mail. Als dat een bezwaar voor u is, hoor ik dat graag, dan krijgt u van mij 

een geprinte nota.  

 Cliëntgegevens: wij vragen u datgene wat nodig is voor een training, contract etc: naam, 

adres, PC/woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, factuurgegevens. 

 Leveranciersgegevens: wij vragen u datgene wat nodig is voor aan- en/of uitlevering van 

materialen van alle aard: naam, adres, PC/woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, e-

mailadres, factuurgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door Quatre-mains zorgvuldig opgeslagen en bewaard voor de 

betreffende wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld voor de Wet Geneeskundige 

BehandelingsOvereenkomst)  

 

  Met vriendelijke groet, Loes van Schaijik, Quatre-mains Fysiotherapie en Sportmassage 

Praktijk voor Fysiotherapie en sportmassage 


