
Privacy statement Stichting Huis van Belle  
 
Stichting Huis van Belle verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming 
met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw 
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons 
gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u 
van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.  
 
Toepasselijkheid  
 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:  
- de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie 

en  
- data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.  

 
Verwerking van uw (persoons)gegevens  
 

Stichting Huis van Belle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt 
van de diensten van Stichting Huis van Belle, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Stichting Huis van Belle verstrekt.  
 
Stichting Huis van Belle kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 

- Uw voor-en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw geboortedatum 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Uw rekeningnummer 
- Uw IP-adres 
- Uw kerkelijke achtergrond 

 
Stichting Huis van Belle houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook 
persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die 
opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger of anderszins) bij onze organisatie of een 
van onze events betrokken zijn, maar geen lid of donateur zijn. 
 
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt 
voor een van onze nieuwsbrieven, clublidmaatschap of events, wanneer u een bestelling 
plaatst via onze webshop en wanneer u zich aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger. Ook 
vindt persoonlijke werving plaats via stands en activiteiten bij events, via een 
aanmeldformulier of een telefoongesprek.  
 
Waarom Stichting Huis van Belle uw gegevens nodig heeft 
 

Stichting Huis van Belle is een organisatie die meiden op weg helpt naar een sterke identiteit 
in God en om van betekenis te gaan zijn voor anderen. Haar missie is om tienermeiden te 
helpen zichzelf en God te vinden in een overweldigende wereld.  



 
Het werk van Stichting Huis van Belle wordt gefinancierd door onder meer 
clublidmaatschappen, giften van leden en donateurs, fondsen en verkoop van producten. 
Wij verzamelen bovenstaande persoonsgegevens om u gericht te kunnen informeren over 
ons werk, evt. machtigingsgelden te kunnen incasseren en om u te vragen om financiële 
ondersteuning van ons werk. Daarnaast kan Stichting Huis van Belle uw persoonsgegevens 
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van 
opdracht, doorgaans bestaande uit een clublidmaatschap. 
 
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de 
overeenkomst (donatie, lidmaatschap). 
 
Contact met leden, donateurs en relaties  
 

Huis van Belle informeert haar leden en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, 
post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk 
van de Huis van Belle te steunen door een financiële bijdrage en gebed.  
 
Delen van uw (persoons)gegevens  
 

Stichting Huis van Belle verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële 
doeleinden. 
 
Indien Stichting Huis van Belle gebruik maakt van diensten van derden om het 
relatiebestand aan te vullen en te actualiseren, vragen wij u in alle gevallen om daar expliciet 
toestemming voor te verlenen. 
 
Bewaren van uw gegevens 
 

Stichting Huis van Belle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet 
langer dan vijf jaar bewaard, nadat u uw clublidmaatschap bij ons heeft stopgezet. In overige 
gevallen worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. 
 
E-mail  
 

Wanneer u als clublid, abonnee van één van onze nieuwsbrieven, als donateur of 
informatieaanvrager uw e-mailadres aan Huis van Belle hebt verstrekt, wordt u per e-mail 
geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk, behaalde resultaten en voor 
incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.  
 
Huis van Belle maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem 
waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook 
kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Huis van Belle 
haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons 
registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer 
gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.  



Afmelden e-mail nieuwsbrieven of netwerken  
 

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment 
afmelden bij de Klantenservice van Huis van Belle: info@huisvanbelle.nl.  
 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen  
 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of 
deze laten wijzigen of verwijderen. Huis van Belle is verplicht om een bewijs van identiteit te 
vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze 
administratie. 
 
U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de klantenservice van Huis van Belle: 
info@huisvanbelle.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt 
worden van onze activiteiten.  
U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer 
en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de klantenservice van Stichting 
Huis van Belle, Vliegend Hertlaan 4a, 3526 KT, Utrecht.  
Stichting Huis van Belle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren. 
 
Bezoek aan onze website  
 

Op de websites van Stichting Huis van Belle worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw 
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Stichting Huis van Belle gebruikt deze informatie om de werking 
van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt. 
 
Google Analytics 
Stichting Huis van Belle maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers 
de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Huis van Belle 
bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IO-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van 
Google Analytics hier aan. 
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
rapporten over de website aan Stichting Huis van Belle te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Huis 
van Belle heeft hier geen invloed op.  
 
Stichting Huis van Belle heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Huis van 
Belle verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  



Beveiliging  
 

Huis van Belle heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke 
gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers 
die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen 
gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare 
doeleinden.  
 
www.huisvanbelle.nl en www.stichtinghuisvanbelle.nl zijn websites van Stichting Huis van 
Belle. De websites van Stichting Huis van Belle maken gebruik van een betrouwbaar SSL 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Huis van 
Belle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de klantenservice van Stichting 
Huis van Belle op via info@huisvanbelle.nl. 
 
Vragen over privacy beleid  
 

Huis van Belle houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit 
beleid, neem dan contact op met het hoofd van onze klantenservice. Haar gegevens vindt u 
aan het eind van dit document.  
 
Contactgegevens  
 

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van 
persoonsgegevens zijn: 
 
Stichting Huis van Belle  
t.a.v. Klantenservice Huis van Belle / Joelle Post 
Vliegend Hertlaan 4a, 3526 KT, Utrecht 
info@huisvanbelle.nl 
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