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Privacyverklaring Rendant Bewind                 

Deze privacyverklaring zet nader uiteen op welke wijze de heer S.K. Abbink, handelend 
onder de naam Rendant Bewind (hierna genoemd: Rendant Bewind), invulling geeft aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is 
getreden.  
 
Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens 
Vanuit de benoeming door de kantonrechter tot bewindvoerder dient Rendant Bewind haar 
taken goed uit te voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier. Hiertoe worden 
persoonlijke gegevens bewaard en gebruikt.  
Deze gegevens betreft de informatie die u heeft aangeleverd, alsmede de gegevens van 
derden die nodig zijn om uw belangen als bewindvoerder te kunnen behartigen. Hierbij moet 
u denken aan informatie van mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, 
rechtbanken, hulpverleners, woningstichting, energiemaatschappijen, eventuele schuldeisers 
of overige partijen waarmee een contract is aangegaan. Ook persoonsgegevens van uw 
partner, kinderen en/of familie, voor zover noodzakelijk en van toepassing, worden 
vastgelegd. 
 
Welke persoonsgegevens worden vastgelegd? 
Rendant Bewind registreert onder andere de volgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achterna(a)m(en)  
• Geslacht  
• Nationaliteit 
• Adresgegevens  
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats  
• Burgerlijke staat 
• Gezinssamenstelling 
• Woonsituatie 
• Telefoonnummer(s) 
• E-mailadres 
• Rekeningnummers en banktransacties 
• Belastinggegevens 
• Identiteitsbewijs 
• Overige persoonsgegevens die worden verstrekt en nodig zijn om het bewind goed 

uit te voeren  
• Overige financiële gegevens die nodig zijn het bewind goed uit te voeren, zoals 

inkomsten, arbeidscontracten en arbeidsverleden, uitgaven en eventuele schulden 
• Juridische informatie 

Naast bovengenoemde gegevens verwerkt Rendant Bewind ook ‘bijzondere’ 
persoonsgegevens, zoals: 

• Burgerservicenummer (BSN) 
• Lidmaatschap vakvereniging 
• Medische gegevens en/of informatie over uw gezondheid 
• Informatie over uw geloofsovertuiging en levensbeschouwing 
• Een verklaring van uw hulpverlener 
• Gegevens omtrent strafrechtelijk verleden 
• Andere bijzondere gegevens die voor Rendant Bewind van belang zijn om uw 

belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen 
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Met wie worden uw gegevens gedeeld?  
Vaak moet Rendant Bewind uw gegevens delen met andere mensen of instanties, zoals 
inkomstenverstrekkers, banken, gemeenten, schuldeisers en hulpverlenende instanties.       
U mag erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw 
wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan 
nodig is op dat moment.  
In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de 
volledigheid van alle gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De 
accountant heeft een geheimhoudingsplicht. 
 
Hoe worden de persoonsgegevens bewaard? 
Rendant Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben we 
passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen en om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.  

De website van Rendant Bewind is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.            
Alle elektronisch gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en in applicaties 
(computersystemen) die Rendant Bewind gebruikt. Daarnaast worden papieren gegevens 
bewaard achter gesloten deuren. 

Rendant Bewind maakt gebruik van de volgende applicaties: 
- OnView van leverancier Linfosys uit Goirle. Dit online softwarepakket wordt gebruikt 

voor de primaire processen, zoals het archiveren van documenten, beheren van uw 
inkomsten, uitgaven en eventuele schulden, alsmede het monitoren van de workflow 
en versturen van correspondentie. 

- Office 365 van leverancier Microsoft B.V. te Schiphol (Nederlandse 
vertegenwoordiging), voor het verwerken van emailverkeer, overige correspondentie 
en documenten.  

- Apple cloudopslag. 
- Internetbankieren van de bank(en), waar de beheer-, leefgeld- en/of spaarrekeningen   

lopen.  
 

Zowel bij OnView, Microsoft Office 365 als Apple worden de gegevens ‘in the cloud’ 
opgeslagen. Op deze wijze is de back-up van gegevens automatisch geregeld en worden de 
gegevens voldoende veiliggesteld. Met Linfosys is een aparte verwerkersovereenkomst 
gesloten vanwege de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens. Bij Microsoft, 
Apple en de banken wordt dit middels hun gegevens- en privacyverklaringen geregeld. Op 
deze wijze wordt geborgd dat er op juiste wijze en volgens de wettelijke richtlijnen wordt 
omgegaan met de vastgelegde persoonsgegevens. 
 
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 
Uw gegevens worden alleen verwerkt door de bewindvoerder S.K. Abbink. Bij zijn 
afwezigheid kan het zijn dat uw gegevens door bewindvoerder V. Coelingh Bennink van FiT 
Bewind worden beheerd en behandeld. Met haar is een door de rechtbank goedgekeurde 
waarnemingsovereenkomst gesloten. Mevrouw Coelingh Bennink is de enige persoon bij FiT 
Bewind die uw gegevens in kan zien.  
 
Hoe lang worden gegevens bewaard? 
Uw gegevens worden maximaal 7 jaar na opheffing bewind bewaard, dat is de wettelijke 
bewaartermijn waaraan Rendant Bewind wordt gehouden.  
 
Google Analytics  
Rendant Bewind maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rendant Bewind worden 
gebruikt.  
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Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en overdragen 
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rendant 
Bewind. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een 
verzoek bij kunt indienen om de vastgelegde persoonsgegevens naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen.  

Ten behoeve van inzicht in uw banktransacties, budgetplan en schuldenoverzicht bestaat de 
mogelijkheid om in te loggen in OnView. Hiertoe ontvangt u een gebruikersnaam en 
wachtwoord. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdracht sturen naar 
info@rendantbewind.nl. Rendant Bewind zal zo snel mogelijk, maar binnen twee werkdagen, 
op uw verzoek reageren. Op onze website vindt u onder Formulieren voorbeelden om dit te 
regelen. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt of bent u het er niet mee 
eens, neem dan contact met ons op. Indien gegevens onverhoopt in verkeerde handen zijn, 
ontvangt u hiervan direct een melding. Dat gebeurt ook als de gegevens niet meer in eigen 
beheer zijn, bijvoorbeeld na verlies of diefstap van computerapparatuur. Daarnaast wordt 
direct melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u 
dan alstublieft direct contact met ons op. 
 
Contactgegevens 
Steven Abbink 
Rendant Bewind, Postbus 171, 3780 BD  Voorthuizen 
Telefoon: 085-0656188 
E-mailadres: info@rendantbewind.nl 
Website: www.rendantbewind.nl 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68532709 


