
 
 
 
Allura Vision Growers Privacy Statement 
 
Introductie 
Allura Vision Growers maatschap biedt een geïntegreerde dienst aan op het snijvlak van visie, 
organisatie, communicatie en marketing en alles wat daar in de breedste zin van het woord mee 
samenhangt. De eigenaren van de maatschap zijn: Lianne van der Kruk en Marleen de Hoog. 
 
Allura Vision Growers ontwikkelt samen met haar opdrachtgever een visie op de organisatie, zorgt 
voor draagvlak intern en goede doorvertaling extern. Uitvoering van projecten gebeurt door 
Lianne van der Kruk en Marleen de Hoog, eventueel aangevuld door een netwerk van specialisten. 
 
De basis van de uitvoering van opdrachten door Allura Vision Growers is vertrouwen. We willen 
stapels papier voorkomen. We maken in gezamenlijk overleg een opdrachtformulering, analyse, 
offerte en leggen waar nodig afspraken over output, kwaliteit, tijd en geld vast. Elke opdracht 
gebeurt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. Daarbij geldt dat Allura altijd haar 
inspanning en niet het resultaat als dienst aanbiedt.   
 
De volgende bepalingen zijn op elke opdracht van toepassing en gelden als onze basis voor een 
duidelijke samenwerking. Het zijn algemene afspraken. Specifieke afspraken binnen een project 
gaan voor op deze algemene afspraken.  
 

1. Iedere informatie die persoonsgegevens bevat en die door een natuurlijk persoon wordt 
aangeboden aan Allura Vision Growers, schriftelijk en/of elektronisch, zal Allura Vision 
Growers behandelen op de voorwaarden die vermeld staan in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
Allura Vision Growers zal deze informatie alleen gebruiken voor doeleinden die bijdragen 
aan de bedrijfsvoering van Allura. Voor alle informatie over de wijze waarop Allura met 
persoonsgegevens om gaat zie www.alluravision.com  

 
2. Allura Vision Growers vertrouwt op een plezierige en succesvolle samenwerking! 

 
  



 
Onze omgang met persoonsgegevens 
 
Allura Vision Growers registreert persoonlijke en contactgegevens van relaties die ons ter 
beschikking worden gesteld op de volgende wijzen:  

- Middels persoonlijk contact (visitekaartje) 
- Digitaal (via email, whatsapp, sociale media) 
- Telefonisch 
- Openbare website 

Gegevens worden ons altijd vrijwillig ter beschikking gesteld of, indien wij actief contact opnemen, 
betreft het gegevens die publiek bekend zijn (website).  

 
Allura Vision Growers bewaart de contactgegevens van haar klanten en relaties om daarmee het 
contact te kunnen onderhouden en de zakelijke relatie invulling te geven.  
 
Contactgegevens die wij bewaren bestaan uit:  

- Organisatie 
- Naam 
- Functie 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- Adres 

 
En, in geval van een opdrachtgever of leveranciersrelatie slaan wij ook gegevens op om de 
betaalrelatie in stand te houden:  

- BTW Nummer 
- KVK Nummer 
- IBAN 

 
Overige persoonsgegevens die wij opslaan betreffen informatie uit gesprekken, afspraken over 
opdrachten en zaken waar wij rekening mee houden om invulling te kunnen geven aan 
opdrachten.  
 
Voor periodieke updates werken we met Mailchimp. Privacy reglement Mailchimp 
 
Voor boekhoudkundige gegevens gebruiken we Acumulus. Privacy reglement Acumulus  
 
Voor overige klantgegevens gebruiken we onze persoonlijke telefoon / computer en incidenteel 
werken we met Insightly. Privacy reglement Insightly 
 
Persoonsgegevens worden net zo lang bewaard tot de relatie ophoudt te bestaan, of tot onze 
klanten aangeven de relatie te willen verbreken en uit onze systemen te willen worden 
verwijderd.  
 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=privacy-verklaring
https://www.insightly.com/privacy-policy/?utm_medium=product&utm_campaign=footer&utm_source=webapp&_ga=2.193589357.1999973098.1524728676-224074901.1524728676


 
Allura Vision Growers verwerkt geen andere persoonsgegevens dan hierboven vermeld. Allura 
Vision Growers gebruikt de haar ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend voor invulling van 
de relatie met en uitvoering van opdrachten door Allura Vision Growers. Organisatie of 
persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld of verkocht aan derden.  
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