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Privacy 
Ervaar!Yoga vindt het belangrijk dat je weet dat er zorgvuldig 
met je gegevens wordt omgegaan. Het privacybeleid van 
Ervaar!Yoga is volledig gericht op de bescherming van jouw 
persoonsgegevens. Ervaar!Yoga, bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven onder nummer 67956610 is, onder naam van 
Marielle Lagerwaard, verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
Contactgegevens: E-mail: marielle@ervaaryoga.nu, 
Telefoonnummer: 06-44136973 
 
Waarom wij persoonsgegevens verwerken 
Ervaar!Yoga verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikt 
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf 
aan ons verstrekt. 
Yoga: 

• Voor het versturen van een nieuwsbrief naar huidige en 
oud-leerlingen. Maximaal 15 keer per jaar ontvang je een 
nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van algemene 
informatie, zoals vakantie, les- en vrije dagen en ook van 
aanbiedingen zoals bijvoorbeeld workshops of extra yoga 
lessen. 

• Om je per mail te informeren over de activiteiten die 
Ervaar!Yoga organiseert, zoals extra lessen, workshops, 
cursussen, het doen van een aanbod of inspirerende 
informatie met betrekking tot yoga. 

• Om je telefonisch, per what’s-app of per mail te 
benaderen indien dit nodig is onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren.                   

• Voor het versturen van nota’s. 
• Administratieve doeleinden. 
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Ademcoaching en massage: 
• Om je telefonisch, per app of per mail te benaderen indien 

dit nodig is onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• Voor het afhandelen/en verwerken van de betaling. 
• Administratieve doeleinden. 

Nieuwsbrief: 
• Voor het versturen van de nieuwsbrief van Ervaar!Yoga. 

Maximaal 15 keer per jaar ontvang je een nieuwsbrief 
om je op de hoogte te houden van algemene informatie, 
zoals vakantie, les- en vrije dagen en ook van 
aanbiedingen zoals bijvoorbeeld workshops of extra yoga 
lessen. 
 

Welke gegevens verwerken wij 
• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankgegevens indien actief verstrekt 
• Blessures, zwangerschap, bijzondere en/of gevoelige 

persoonsgegevens met betrekking tot je gezondheid 
indien je die hebt gemeld ten behoeve van de yogales, 
ademcoaching of massage. 

Door deze gegevens te verstrekken geef je toestemming om de 
gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. 
Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor 
uitvoering van de overeenkomst, als je gebruik maakt van 
bepaalde diensten van Ervaar!Yoga.  Zonder het verstrekken 
van de gevraagde gegevens door een cursist aan en het 
vastleggen door Ervaar!Yoga hiervan, is het uitvoeren van de 
dienst voor jou, door Ervaar!Yoga helaas niet mogelijk en 
daarmee reden voor het beëindigen van de overeenkomst. 
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Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 
Ervaar!Yoga gebruikt je persoonsgegevens niet langer dan 
strikt nodig is om de doelen te realiseren dan strikt 
noodzakelijk is. Wanneer je je uitschrijft voor de e-mails van 
Ervaar!Yoga zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind 
van de desbetreffende maand uit de administratie worden 
verwijderd. Wanneer je klant bent worden je gegevens bewaard 
volgens de wettelijke bewaartermijn. Voor de belastingdienst is 
dit een termijn van 7 jaar. Deze termijn geldt, tenzij er een 
verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te 
bewaren. 
Voor een goede begeleiding tijdens de yogales en uitvoering 
van ademcoaching en massage is het van belang dat we op de 
hoogte zijn van blessures, ziekte of zwangerschap. Voor deze, 
bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, geldt dat ze bewaard 
worden gedurende de tijd dat je actief cursist bent bij 
Ervaar!Yoga of tot na de laatste ademcoaching of massage-
afspraak. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Ervaar!Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal 
deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de huidige 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De 
yogadocenten die invallen bij Ervaar!Yoga hebben uitsluitend 
toegang tot je naam en eventuele lichamelijke en/of geestelijke 
klachten waardoor ze de yogales die ze aan je geven naar 
behoren kunnen uitvoeren. 
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Let op met informatie die je openlijk deelt op social media 
Ervaar!Yoga vind je privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we 
op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het 
beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op 
je hiervan bewust te maken! Wees je ervan bewust dat alle 
informatie die je vrijwillig en openlijk beschikbaar stelt aan 
derden, zoals reacties op onze facebookpagina bijvoorbeeld, 
mogelijk gehoord of gelezen en verzameld wordt door anderen 
buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of 
verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze 
informatie door derden. 
 
Website/cookies 
Ervaar!Yoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken 
om je websitebezoek te volgen. 
Op de website van Ervaar!Yoga staan links vermeld naar 
websites van andere organisaties. Ervaar!Yoga is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s, noch de 
manier waarop deze organisaties met gegevens omgaan. We 
adviseren je hiervoor de privacyverklaring van de 
desbetreffende websites te lezen. 
 
Recht van inzage/verzet 
Je hebt het recht je eigen persoonsgegevens in te zien, te laten 
corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering, van je persoonsgegevens of 
verzoek van intrekking van je toestemming of bezwaar op 
verwerking van je persoonsgegevens sturen naar 
marielle@ervaaryoga.nu 
Om vast te stellen of jij ook daadwerkelijk de eigenaar bent van 
de persoonsgegevens, verzoeken wij je een kopie van je 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze je 
pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs 
(MRZ), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. 
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Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te 
dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen 
Persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde 
computer. Van dit systeem wordt ook een back-up gemaakt om 
te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Zowel 
de computer als het back-up systeem zijn alleen toegankelijk 
met het wachtwoord. Wanneer je je inschrijfformulier niet 
digitaal maar fysiek op papier ingeleverd hebt, wordt dit 
bewaard in een klapper. 
Wijzigingen 
Ervaar!Yoga behoudt zich het recht voor om veranderingen aan 
te brengen in deze privacyverklaring. 
 
Vragen/opmerkingen 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn na het lezen van dit 
beleid, laat het ons weten. Je kunt dan een mail sturen naar 
marielle@ervaaryoga.nu 
 


