
Privacy verklaring  

Deze website is eigendom van Stempraktijk Antwerpen. 

Contactgegevens  

Adres maatschappelijk zetel: 

Ferdinand Coosemansstraat 129 

2600 Berchem 

0495 19 13 72 

Stempraktijkantwerpen@gmail.com  

BE0686579262 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met 

het volgende:  

Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of 

bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe 

aan Stempraktijk Antwerpen of rechthoudende derden.  

Beperking van aansprakelijkheid  

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan 

persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel 

of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.  

Stempraktijk Antwerpen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde 

informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen 

kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de 

verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site 

onbeschikbaar zou zijn, zal Stempraktijk Antwerpen de grootst mogelijke inspanning leveren 

om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  

Stempraktijk Antwerpen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 

onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt 

gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.  

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of 

kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stempraktijk Antwerpen geeft geen 

garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk 

gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website 

of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de 

toegang tot of het gebruik van de website.  

mailto:Stempraktijkantwerpen@gmail.com


Stempraktijk Antwerpen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, 

bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik 

van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met 

inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van 

programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of 

andere van de gebruiker.  

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar 

onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s 

impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Stempraktijk Antwerpen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de 

inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk 

gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van 

schade door het gebruik ervan.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken  

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.  

Privacybeleid  

Wanneer u een afpraak bij ons maakt:  

 

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als 

gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of 

afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee 

te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze 

tekst geven we jou die informatie.  

 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER JOU?  

We verzamelen volgende gegevens over jou:  

   -  identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger) 

  

   -  ziekenfonds   

   -  rijksregisternummer   

   -  gevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, ...)   

   -  evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische 

behandeling   

   -  gegevens over opleiding en vorming   

   -  geluids- of beeldopname   

   -  evt. financiële gegevens  

 

 

 WAAROM VERZAMELEN WE DIE GEGEVENS?  

 We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, 

om onze prestaties te kunnen aanrekenen (eventueel aan het RIZIV of eventueel aan jou) en 

om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. De gegevens worden 

verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als 



logopedist/therapeut bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, 

omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen 

of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens 

over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je 

logopedische/therapeutische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een 

cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid 

verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we 

gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de 

bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.   

 

 

 WORDEN DE GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?  

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We 

delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:  

   -  indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, 

zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, ...)   

   -  indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de 

overheid, de mutualiteit),   

   -  voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen 

(verzekeringsmakelaar, verzekeraar,  gerechtelijke overheden, ...)   

   -  wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid 

dat geen  vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), ...) 

  

  

 HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD? 

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 

30 jaar bewaren.  

 

  

 ZIJN ER SPECIFIEKE RECHTEN DIE JE KAN UITOEFENEN OP DE GEGEVENS DIE 

WE VAN JOU BEWAREN?  

Als cliënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van 

jou bewaren. Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het cliëntendossier dat we van jou 

bewaren. Indien je je cliëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe 

een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist/therapeut richten. Tevens heb je het 

recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het cliëntendossier zijn 

opgenomen, te rectificeren. Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op 

basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een 

wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde 

intrekken. De gegevens in het cliëntendossier worden bewaard op grond van de 

behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. 

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die 

indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

(Opm.: Op datum van het opstellen van deze privacy policy is de 

Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet opgericht en zijn er nog geen contactgegevens 

beschikbaar.)   

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERZAMELING EN BEWARING VAN JE 

GEGEVENS?  



De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het cliëntendossier 

is je behandelende logopedist/therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar 

contactgegevens zijn dezelfde als die van de (groeps)praktijk:  

 

Bert Van Puymbroeck 

0495 19 13 72 

stempraktijkantwerpen@gmail.com  

 

Eline hodeige 

0475 22 98 84 

stempraktijkantwerpen@gmail.com  

 

Stempraktijk Antwerpen      

Jan van Beersstraat 10 

2018 Antwerpen  

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. 

Hiertoe kan U zich steeds richten tot Stempraktijk Antwerpen.  

Stempraktijk Antwerpen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-

persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of 

de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u 

die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de 

gebruikers.  

Het gebruik van “cookies”. 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst 

worden.  

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw 

computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. 

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts 

een machine identificeren.  

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een 

waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van 

uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de 

help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct 

kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  
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