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AANMELDINGS- 
FORMULIER 
NEDERLAND 

 

 

 

 

 

 

AANMELDEN IN TWEE STAPPEN  

1 Regel uw voorinschrijving online en vul het formulier in op www.lovinklaan.com ten 

minste 3 weken voordat u uw inschrijving definitief maakt. 

2 Maak uw inschrijving definitief op https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/ nadat u uw 

gebruikers-ID en wachtwoord hebt ontvangen. 

 

WERKGEVER 

Arcadis Nederland BV 

Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland 

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 

Arcadis NV 

 

Deze Overeenkomst wordt ondertekend door de persoon wiens naam hierboven staat vermeld 

(de ‘Deelnemer’) en verstrekt in verband met het als bijlage 1 aan deze Overeenkomst 

gehechte Global Share Plan (het ‘Plan’). 

 

1 UITLEG 

1.1 De bepalingen van het Plan worden geacht integraal onderdeel uit te maken van deze 

Overeenkomst. 

1.2 Alle met een hoofdletter geschreven begrippen die niet in deze Overeenkomst op een 

andere wijze zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals in het Plan gedefinieerd of 

gebruikt. 

1.3 Ik bevestig hierbij dat ik de bepalingen van het Plan, deze Overeenkomst en de brief met 

fiscale informatie voor mijn woonland zorgvuldig heb doorgelezen. Ik ga hierbij akkoord 

met de bepalingen en voorwaarden van het Plan, die een integraal onderdeel vormen 

van deze Overeenkomst. 

1.4 In geval van strijdigheid of dubbelzinnigheid tussen de in deze Overeenkomst 

opgenomen bepalingen en de bepalingen van het Plan prevaleert deze Overeenkomst. 

 

2 AANMELDING 

2.1 Ik besluit hierbij aan het Plan deel te nemen. In dat verband machtig ik mijn Werkgever 

hierbij het in het ‘aanmeldingsformulier’ van deze Overeenkomst vermelde bedrag bij elke 

maandelijkse salarisbetaling op mijn netto salaris in te houden en het desbetreffende 

bedrag op mijn Kasrekening te storten.  

2.2 Mijn Inhoudingen worden gebruikt om Aandelen in euro’s te kopen tegen de Marktwaarde 

op de laatste dag van de desbetreffende Maandelijkse Spaartermijn verminderd met een 

korting van 20% (twintig procent) daarvan. Tot het moment van verkrijging van deze 

Aandelen houdt de Bewaarnemer het bedrag van de desbetreffende Inhoudingen 

namens mij op de Kasrekening. 

2.3 De Bewaarnemer schrijft het aantal met mijn Inhoudingen verkregen Aandelen bij op mijn 

Aandelenrekening. 

2.4 Ik machtig hierbij mijn Werkgever en de Bewaarnemer telkens na afloop van een 

Maandelijkse Spaartermijn mijn Kooprechten uit te oefenen. 

2.5 Ik begrijp en erken dat, wanneer ik een Deelnemer ben geworden, ik mijn Overeenkomst 

niet kan annuleren of wijzigen gedurende zes aaneengesloten Maandelijkse 

Spaartermijnen. 

http://www.lovinklaan.nl/global-share-plan/deelnemen-wijzigen/
https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/


LOVINKLAAN FOUNDATION / ARCADIS NV / GLOBAL SHARE PLAN (2010-2020) / NEDERLAND  

 

NL.PA.2019-12 / 1046127-V14 2 

2.6 Ik begrijp dat deze machtiging zo spoedig als administratief mogelijk is van kracht wordt. 

Ik begrijp dat mijn deelname aan het Plan voortduurt tenzij (a) ik mijn deelname opzeg, 

(b) ik Voormalig Werknemer word of (c) het Plan wordt beëindigd. 

2.7 Ik erken en bevestig hierbij dat ik, indien ik  

(i)  gedurende een ononderbroken periode van 12 (twaalf) maanden niet langer 

Deelnemer ben of  

(ii) Voormalig Werknemer word, verplicht ben binnen 1 (één) maand daarna (a) een 

voor de Bewaarnemer aanvaardbare, persoonlijke aandelenrekening aan te wijzen 

die geschikt is om Aandelen te verhandelen en te administreren waarop de op mijn 

Aandelenrekening gehouden Aandelen kunnen worden bijgeschreven en/of (b) de 

Bewaarnemer opdracht te geven alle (of de resterende) op mijn Aandelenrekening 

gehouden Aandelen te verkopen en de overeenkomstige opbrengst in contanten op 

mijn Privérekening te storten. 

2.8 Ik erken en bevestig hierbij ermee bekend te zijn dat ik bij beëindiging van het Plan 

verplicht ben binnen 13 (dertien) maanden daarna  

(a) een voor de Bewaarnemer aanvaardbare, persoonlijke aandelenrekening aan te 

wijzen die geschikt is om de Aandelen te verhandelen en te administreren waarop de 

op mijn Aandelenrekening gehouden Aandelen kunnen worden bijgeschreven en/of  

(b) de Bewaarnemer opdracht te geven alle (of de resterende) op mijn 

Aandelenrekening gehouden Aandelen te verkopen en de overeenkomstige 

opbrengst in contanten op mijn Privérekening te storten. 

2.9 Ik machtig de Bewaarnemer hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk om: 

(a) alle op mijn Aandelenrekening gehouden Aandelen namens mij te verkopen indien ik 

nalaat binnen 5 (vijf) werkdagen na het verstrijken van de respectievelijk in artikel 2.6 

en artikel 2.7 van deze Overeenkomst vermelde termijn van 1 (één) maand en 13 

(dertien) maanden aan de in die artikelen vermelde verplichtingen te voldoen; en 

(b) de volledige opbrengst uit vorenbedoelde verkoop van de Aandelen namens mij na 

aftrek van de met deze verkoop en levering verband houdende kosten en 

belastingen op de Privérekening te storten. 

 

3 WIJZIGING VAN INHOUDINGEN / BEËINDIGING VAN DEELNAME 

3.1 Zoals bepaald in Artikel 5.5 van het Plan kan ik het bedrag van mijn Inhoudingen wijzigen 

binnen een Open Periode, en wel met ingang van 1 januari, of indien eerder 1 april, 1 juli 

of 1 oktober. Ik dien daartoe een kennisgeving in de vorm van bijlage 2 – aangehecht aan 

deze Overeenkomst – toe te zenden. Ik bevestig en erken hierbij dat een dergelijke 

kennisgeving alleen effect heeft en verwerkt wordt indien deze is ontvangen binnen een 

Open Periode. Ik erken en verklaar dat de voorgaande kennisgeving onherroepelijk is en 

niet kan worden geannuleerd of gewijzigd voor een periode van 6 (zes) maanden, 

gerekend vanaf de datum van de kennisgeving. 

3.2 Zoals bepaald in Artikel 5.3 van het Plan kan ik mijn deelname aan het Plan beëindigen. 

Ik dien daartoe een kennisgeving in de vorm van bijlage 3 – aangehecht aan deze 

Overeenkomst – toe te zenden. Ik bevestig en erken hierbij dat een dergelijke 

kennisgeving alleen effect heeft en verwerkt wordt indien deze is ontvangen binnen een 

Open Periode. Ik erken en verklaar dat de voorgaande kennisgeving onherroepelijk is en 

niet kan worden geannuleerd of gewijzigd voor een periode van 6 (zes) maanden, 

gerekend vanaf de datum van de kennisgeving. 

 

4 AANWIJZING VAN BEGUNSTIGDEN 

Ik erken en verklaar dat ik bij mijn overlijden Voormalig Werknemer wordt en dat mijn deelname 

aan het Plan op dat moment derhalve eindigt. De op dat moment uitstaande rechten op grond 

van het Plan worden in overeenstemming met (onder andere) het in artikel 2.6 (sub (ii)) en 

artikel 2.8 van deze Overeenkomst bepaalde afgewikkeld en de contanten en/of de Aandelen 

worden van rechtswege uitgekeerd aan mijn nalatenschap (dan wel mijn erfgenamen of 

begunstigden, zulks in overeenstemming met de lokale wetgeving te bepalen). 

 

5 AKKOORD- EN AFSTANDSVERKLARING DEELNEMER 

Door deze Overeenkomst te ondertekenen, verklaar ik mij als vereiste voor mijn deelname aan 

het Plan akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden: 

(a) noch een Kooprecht, noch de verkrijging van een Aandeel, noch deze Overeenkomst, 

noch het Plan geeft mij recht op voortzetting van mijn dienstverband of doet op enigerlei 

wijze afbreuk aan het te allen tijde geldende recht van een Groepsmaatschappij mijn 

dienstverband op enig moment te beëindigen; 
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(b) noch een Kooprecht, noch de verkrijging van een Aandeel, noch deze Overeenkomst, 

noch het Plan wordt opnieuw van kracht mocht ik op een later moment weer als 

Werknemer worden aangesteld. Ik heb geen enkel recht op (schade)vergoeding wegens 

beëindiging of stopzetting anderszins van mijn dienstverband met of werkzaamheden 

voor een Groepsmaatschappij om welke reden dan ook, al dan niet wegens wanprestatie, 

voor zover een dergelijk recht ontstaat of kan ontstaan omdat ik niet langer een 

Kooprecht of Aandelen op grond van het Plan bezit of omdat ik als gevolg van 

vorenbedoelde beëindiging niet langer recht heb op een Kooprecht of Aandeel, of 

wegens derving of waardevermindering daarvan; 

(c) het Plan en de op grond daarvan geboden voordelen worden geheel op discretionaire 

basis door de Vennootschap en Lovinklaan ter beschikking gesteld en ik maak geen 

aanspraak op enig verworven recht op basis van het Plan. Noch een Kooprecht, noch de 

verkrijging van Aandelen, noch deze Overeenkomst, noch het Plan geeft mij recht op 

andere dan de specifiek in deze Overeenkomst en het Plan bepaalde voordelen. Ik erken 

en ga ermee akkoord dat de ontvangst van een Kooprecht of Aandelen mij geen recht 

geeft op enig voordeel in de toekomst op grond van het Plan of enig ander plan of 

programma van een Groepsmaatschappij en/of Lovinklaan; 

(d) de beloning die ik als gevolg van mijn deelname aan het Plan word geacht te ontvangen, 

vormt geen beloning ten aanzien waarvan mijn overige personeelsbeloningen worden 

bepaald, met inbegrip van maar niet beperkt tot verstrekkingen bij einde dienstverband of 

andere verstrekkingen op grond van een bonus-, pensioen-, winstdelings-, 

levensverzekerings- of salarisdoorbetalingsregeling, tenzij door het Bestuur dan wel in de 

bepalingen van de desbetreffende regeling uitdrukkelijk anders is bepaald; en 

(e) tenzij in het Plan en deze Overeenkomst anders is bepaald, kunnen de (al dan niet 

voorwaardelijke) rechten op grond van het Plan en deze Overeenkomst niet door een 

Deelnemer worden overgedragen, gecedeerd, belast, verpand of bezwaard en leidt elke 

poging die een Deelnemer daartoe doet tot het onmiddellijke verval van zijn deelname 

aan het Plan. Daarnaast zijn de rechten van een Deelnemer op grond van het Plan en 

deze Overeenkomst op geen enkele wijze vatbaar voor vervreemding, verkoop, 

overdracht, verpanding, beslaglegging (onder derden) door schuldeisers van de 

Deelnemer of door de begunstigden van de Deelnemer. 

 

6 GEEN FISCAAL, JURIDISCH OF FINANCIEEL ADVIES 

Ik erken dat de Vennootschap, Lovinklaan en mijn Werkgever geen fiscaal, juridisch of 

financieel advies verstrekken. De Vennootschap, Lovinklaan en mijn Werkgever doen 

bovendien geen aanbevelingen met betrekking tot mijn deelname aan het Plan of mijn 

(ver)koop van de onderliggende Aandelen. Men raadt mij hierbij aan met betrekking tot mijn 

deelname aan het Plan het advies van mijn persoonlijke fiscaal, juridisch of financieel adviseurs 

in te winnen alvorens over te gaan tot enige handeling in verband met het Plan. 

 

7 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BELASTINGEN 

7.1 Ongeacht de eventuele maatregelen die mijn Werkgever of een andere 

Groepsmaatschappij treft ten aanzien van Belastingen in verband met mijn deelname aan 

het Plan die wettelijk op mij van toepassing zijn of die naar het oordeel van mijn 

Werkgever of een andere Groepsmaatschappij worden geacht op mij van toepassing te 

zijn ook al zijn ze formeel door mijn Werkgever of een andere Groepsmaatschappij 

verschuldigd, verklaar ik mij akkoord met het feit dat de eindverantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid voor alle Belastingen nu en in de toekomst bij mij ligt en meer kan 

bedragen dan het feitelijk door mijn Werkgever of een andere Groepsmaatschappij 

ingehouden bedrag. Voorts verklaar ik mij akkoord met het feit dat mijn Werkgever en/of 

een andere Groepsmaatschappij  

(1)  geen garanties bieden of toezeggingen doen met betrekking tot de behandeling van 

Belastingen in verband met enig aspect van mijn deelname aan het Plan, met 

inbegrip van maar niet beperkt tot een Kooprecht, de koop van Aandelen, de latere 

verkoop van op grond van het Plan gekochte Aandelen en de ontvangst van 

eventuele dividenduitkeringen, en  

(2)  zich niet verplichten en niet gehouden zijn tot het zodanig vormgeven van de 

bepalingen van het Kooprecht teneinde mijn aansprakelijkheid voor Belastingen te 

verminderen of op te heffen of een specifiek fiscaal resultaat te behalen. Voorts 

verklaar ik mij akkoord met het feit dat indien ik tussen de datum van aanmelding en 

de datum waarop zich enig belastbaar feit voordoet op basis van het Plan in meer 

dan één jurisdictie belastingplichtig ben, mijn Werkgever en/of een andere 
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Groepsmaatschappij (of mijn voormalige werkgever, voor zover van toepassing) 

verplicht kunnen zijn in meer dan één jurisdictie Belastingen in te houden of te 

verantwoorden. 

7.2 Ik ga er hierbij mee akkoord dat de Groepsmaatschappijen het recht hebben de in 

verband met de Kooprechten verschuldigde Belastingen in te houden en dat ik verplicht 

ben deze af te dragen. Elke Groepsmaatschappij kan Belastingen inhouden, bijvoorbeeld 

(i) door inhouding op het salaris of een andere aan mij verschuldigde betaling, op elk 

willekeurig moment op of na de datum waarop de verplichting tot betaling van 

Belastingen ontstaat, (ii) door rechtstreekse betaling door mijzelf of (iii) op een andere 

door een Groepsmaatschappij te bepalen betalingswijze. 

7.3 Ik kom overeen de Belastingen die mijn Werkgever of een andere Groepsmaatschappij 

als gevolg van mijn deelname aan het Plan mogelijk verplicht is in te houden of af te 

dragen maar die niet op de hierboven omschreven wijze kunnen worden voldaan, aan 

enige Groepsmaatschappij te voldoen. Bij niet-nakoming van mijn verplichtingen in 

verband met de Belastingen kan mijn Werkgever of een andere Groepsmaatschappij 

weigeren mijn uitoefening van het Kooprecht te honoreren of weigeren over te gaan tot 

Overdracht van Aandelen. 

 

8 VOORSCHRIFTEN TER ZAKE HANDEL IN EFFECTEN 

Ik bevestig alle noodzakelijke maatregelen te treffen om aan mijn persoonlijke verplichtingen 

onder de lokale wetten, regels en (effecten)voorschriften in mijn land te kunnen voldoen, met 

inbegrip van maar niet beperkt tot de op grond van mijn arbeidsovereenkomst op mij rustende 

verplichtingen. Ik bevestig en erken dat ik niet in het bezit ben van, of bewust ben van, enige 

voorkennis met betrekking tot de Vennootschap, zoals neergelegd in artikel 7 van de Europese 

Verordening Marktmisbruik (‘Market Abuse Regulation’). 

 

9 ELEKTRONISCHE AANMELDING EN TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN 

Een Groepsmaatschappij, Lovinklaan, de Bewaarnemer of het Planbestuur heeft de 

bevoegdheid om documenten met betrekking tot een lopende of toekomstige deelname aan het 

Plan langs elektronische weg toe te zenden. Ik ga ermee akkoord dergelijke documenten langs 

elektronische weg toegezonden te krijgen. Tevens ga ik ermee akkoord aan het Plan deel te 

nemen via een online of elektronisch systeem zoals door een Groepsmaatschappij, Lovinklaan, 

het Planbestuur, de Bewaarnemer of een door het Planbestuur aangewezen derde is ingesteld 

en wordt onderhouden. 

 

10 TAAL 

Indien ik een vertaling van deze Overeenkomst of enig ander document met betrekking tot het 

Plan in een andere taal dan het Engels heb ontvangen en de betekenis van de vertaalde versie 

afwijkt van de Engelse versie, dan is de Engelse versie doorslaggevend. 

 

11 SCHEIDBAARHEID 

De bepalingen van deze Overeenkomst zijn scheidbaar; indien een of meerdere bepalingen 

geheel of gedeeltelijk ongeldig of anderszins onafdwingbaar worden verklaard, zijn de overige 

bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar en worden de ongeldige en/of onafdwingbare 

bepalingen zo veel mogelijk op de beoogde wijze toegepast en/of uitgelegd. 

 

12 TOEPASSELIJK RECHT 

12.1 Op de bepalingen van deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, zonder 

gevolg te geven aan de daarin neergelegde rechtskeuzebeginselen. 

12.2 Geschillen op grond van of in verband met deze Overeenkomst worden bij uitsluiting 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens hoger beroep en 

cassatie.  
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BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

 
Uw Werkgever en Stichting Lovinklaan (“Lovinklaan”), gevestigd te Beaulieustraat 22, (6814 
DV) Arnhem, Nederland, beide handelend in de hoedanigheid van verantwoordelijke, kunnen 
uw persoonsgegevens zoals omschreven in dit document verwerken (en doorgeven) met het 
oog op het realiseren, uitvoeren, administreren en beheren van uw deelname aan het Plan. 

 

Ten behove van de in dit document genoemde doelen kunnen uw Werkgever en Lovinklaan 

relevante persoonsgegevens van u verwerken, met inbegrip van uw naam, privéadres, 

telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer of ander identificatienummer 

(uitsluitend indien nodig en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wet- en 

regelgeving), salaris, nationaliteit, functie, aandelen of bestuursfuncties in de Vennootschap, 

bijzonderheden over de hoogte van de Inhoudingen, het aantal verkregen Aandelen en 

bijzonderheden over de voor en namens u geopende Kasrekening en Aandelenrekening (de 

“Gegevens”). 

 

De verwerking van de Gegevens is noodzakelijk om uw deelname aan het Plan mogelijk te 

maken en te ondersteunen. Indien wij de verwerkingsactiviteiten zoals omschreven in dit 

document niet kunnen uitvoeren, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om uw deelname aan 

het Plan mogelijk te maken of voort te zetten. 

 

Ten behoeve van de hierboven genoemde doelen en op voorwaarde dat wij hierbij een 

gerechtvaardigd belang hebben en dat hiervoor een rechtsgrond bestaat (bijvoorbeeld met het 

oog op een voorgenomen fusie of overname, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of 

voor het onderbouwen en/of betwisten van rechtsvorderingen), kunnen uw Gegevens worden 

doorgegeven aan derden (met inbegrip van overnemende of  overgenomen partijien, 

overheidsinsranties, rechtbanken, accountants, advocaten en adviseurs). Meer specifiek zullen 

Gegevens worden doorgegeven aan: 

• Groepsmaatschappijen voor zover noodzakelijk voor de onderstaande 

verwerkingsdoeleinden om deelname aan get Plan mogelijk te maken, naleving 

van de toepasselijke bedrijfsprocedures te waarborgen en te reageren op en te 

voldoen aan (eventuele) verzoeken en wettelijke eisen; 
• de Bewaarnemer van het Plan voor het aanhouden en beheren van aparte 

kasrekeningen en aandelenrekeningen en het naleven van de in het Plan en de 

Overeenkomst neergelegde instructies en verplichtingen. 

 
De rechtsgrondslag voor de verwerking (inclusief doorgifte) van in dit document 

omschreven Gegevens is de noodzaak van de verwerking (i) voor de uitvoering van de 

Overeenkomst, met inbegrip van uitvoering/beheer van en deelname aan het Plan, (ii) voor 

de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, en (iii) voor de 

doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door derden worden 

nagestreefd, zoals het onderhouden van contact met u en met derden voor het uitvoeren,  

aanbieden of verbeteren van het Plan, of het realiseren van voorgenomen fusies en 

overnames. Wanneer wij uitgaan van gerechtvaardigde belangen als grondslag voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij het gerechtvaardigde belang dat wij en 

eventuele relevante derden nastreven, afwegen tegen uw belang en uw fundamentele 

rechten en vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, zodat 

wij zeker weten dat wij mogen uitgaan van gerechtvaardigde belangen en kunnen nagaan 

welke aanvullende maatregelen wij eventueel moeten nemen om hierin het juiste evenwicht 

te bereiken 

 

Uw Gegevens worden door ons doorgegeven naar het buitenland. Van sommige landen 

waarin ontvangers zich bevinden (zoals EU-landen en Zwitserland) wordt erkend dat ze een 

passend niveau van gegevensbescherming bieden, en doorgiften naar andere landen 

kunnen worden beschermd door specifieke afspraken zoals het EU-US Privacy Shield (bij 

bepaalde doorgiften naar de VS) of een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. 

Bevindt een ontvanger zich echter in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, dan 

worden alle nodige maatregelen getroffen om te garanderen dat doorgiften naar dergelijke 

landen voldoende worden beschermd overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving inzake 

gegevensbescherming. Dit omvat ook het gebruikmaken van passende veiligheidsmaatregelen 

zoals de modelcontractbepalingen die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. U kunt 
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een kopie van deze passende veiligheidsmaatregelen aanvragen bij Lovinklaan via 

info@lovinklaan.com. 

 

De Gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Bovendien zullen 

passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de Gegevens 

te beveiligen en het vertrouwelijke karakter daarvan veilig te stellen, ongeacht of de 

verwerking in de Europese Economische Ruimte of elders plaatsvindt. 

 

In overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming 

worden de Gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij 

worden verwerkt (d.w.z. het realiseren, uitvoeren, administreren en beheren van uw deelname 

aan het Plan), tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is om: 

• aan wettelijke voorschriften te voldoen. Veel landen eisen bijvoorbeeld dat 

gegevens worden bewaard om aan fiscale en bestuursrechtelijke voorschriften te 

blijven voldoen; 

• rechtsvorderingen te onderbouwen (of te betwisten) die nog niet verjaard zijn. 

 

Wanneer wij van oordeel zijn dat het niet langer nodig is om de Gegevens te verwerken, 

zullen wij de Gegevens uit onze systemen en administratie verwijderen en/of maatregelen 

treffen om deze zodanig te anonimiseren dat ze niet meer naar u als persoon te herleiden 

zijn 

  
UW RECHTEN 

 

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), heeft u verschillende rechten 

met betrekking tot de Gegevens. Deze verschillen per land, maar kunnen over het 

algemeen als volgt worden samengevat: 

 

• Recht van inzage: U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het 

al dan niet verwerken van uw Gegevens en, wanneer dat het geval is, het recht om 

inzage te verkrijgen in die Gegevens. Daarbij gaat het onder meer om de doelen van 

de verwerking, de categorieën Gegevens en de ontvangers of categorieën van 

ontvangers aan wie uw Gegevens zijn of zullen worden verstrekt.  

• Recht op rectificatie: U heeft het recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige 

Gegevens over u. 

• Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’): In de gevallen die in de 

toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming worden 

genoemd, heeft u het recht om te verzoeken om wissing van uw Gegevens. 

• Recht op beperking van de verwerking: In de gevallen die in de toepasselijke 

wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming worden genoemd, heeft u het 

recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Gegevens. Indien 

Gegevens echter worden verwerkt voor een in dit document genoemd doel, dan 

hebben wij naar onze mening een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van 

die Gegevens; dit belang weegt wellicht zwaarder dan uw verzoek. 

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: In bepaalde gevallen die in de 

toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming worden 

genoemd, heeft u het recht om de door u verstrekte Gegevens in een 

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u heeft het 

recht om die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te 

dragen. 

• Recht van bezwaar: In bepaalde gevallen die in de toepasselijke wet- en 

regelgeving inzake gegevensbescherming worden genoemd, kunt u het recht 

hebben om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens. Dit kan ertoe leiden 

dat wij verplicht zijn tot het staken van de verwerking van uw Gegevens . 

 

Van een dergelijk recht van bezwaar kan met name geen sprake zijn wanneer de 

verwerking van uw Gegevens noodzakelijk is ter voorbereiding van het aangaan 

van een overeenkomst of het uitvoeren van een reeds gesloten overeenkomst.  
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Bovendien kan een recht van bezwaar komen te vervallen wanneer er sprake is 

van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking door ons, die 

zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 

 
Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit document of als u uw rechten als betrokkene wilt 
uitoefenen, kunt u contact opnemen met Lovinklaan via  info@lovinklaan.com. U heeft 
bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor 
gegevensbescherming, mocht u daar aanleiding toe zien. Voor een overzicht van de 
gegevensbeschermingsautoriteiten in uw land, zie http://ec.europa.eu/justice/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm  

 

 

Wij hebben het recht dit document over de bescherming van persoonsgegevens eenzijdig te 

wijzigen. Wijzigingen zullen intern worden bekendgemaakt. Als u niet zeker weet of u de meest 

recente versie raadpleegt, kunt u dit navragen bij info@lovinklaan.com. 
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