
 
 
Privacy statement Psychologiepraktijk Reeshof 
Psychologiepraktijk Reeshof is een psychologiepraktijk die gevestigd is in de Reeshof 
te Tilburg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58004033. 
Deze privacy statement legt uit hoe Psychologiepraktijk Reeshof verantwoord en 
volgens de richtlijnen van de AVG om gaat met uw persoonsgegevens zoals deze 
weergegeven is in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Psychologiepraktijk Reeshof 
Doesburgstraat 10 
5043 GC Tilburg 
T. 013-571 86 88 
E. secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl 
W. https://www.psychologiepraktijkreeshof.nl 
 
Functionarissen gegevensbescherming: 
A. de Bok en M. Blom zijn de functionarissen gegevensbescherming van de Psychologiepraktijk 
Reeshof. Hij/Zij zijn te bereiken via secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl of telefonisch 
via 013-571 86 88 te bereiken. 
 
Welke gegevens worden door ons verwerkt? 
Psychologiepraktijk Reeshof verwerkt de volgende gegevens: 
- NAW gegevens 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- Bankgegevens indien nodig 
- BSN nummer 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Zorgverzekeraar / verzekeringsmaatschappij 
- Persoonsgegevens die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere 
hulpverleners of verwijzers; 
- Overige gegevens die nodig zijn om de behandelingen uit te kunnen voeren. 



 
Doeleinde verwerking: 
Psychologiepraktijk Reeshof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
Het uitvoeren van een (geneeskundige) behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte 
werkzaamheden. 
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens: 
Psychologiepraktijk Reeshof houdt zich aan de bewaartermijnen van uw dossier zoals ons door de 
wet verplicht. Hetzelfde geldt voor uw (financiële)-administratieve gegevens. Psychologiepraktijk 
Reeshof vernietigt uw dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt. Dit dient wel schriftelijk 
aangevraagd te worden met een geldige kopie van een identiteitsbewijs. Deze documenten zullen 
wél bewaard blijven. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het dossier via een opdracht 
door de rechter tot stand is gekomen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
Psychologiepraktijk Reeshof verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens, Psychologiepraktijk Reeshof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Uw rechten: 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologiepraktijk Reeshof en heeft 
u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen 
om de persoonsgegevens die wij van u hebben over te dragen. 
Mocht u uw dossier in willen zien, corrigeren, verwijderen, opdracht geven tot gegevensoverdracht, 
een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar in willen dienen. Dan kun u contact 
op nemen d.m.v. een e-mail te sturen naar secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl of te bellen 
naar 013-571 86 88. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Psychologiepraktijk Reeshof heeft uitvoerige technische en organisatorische maatregelen getroffen 
om uw gegevens te beschermen, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) 
Psychologiepraktijk Reeshof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl 
 
Wijzigen privacy statement: 
Psychologiepraktijk Reeshof kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie 
van het privacy statement wordt op de website van Psychologiepraktijk Reeshof 
gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u 
bekend bent met eventuele wijzigingen. 
 
Vragen en of Klachten? 
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Reeshof persoonsgegevens 
verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Reeshof 



door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl 
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich 
wenden tot de LVVP of Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 


