
Omgang met privacy 

 

Als bewindvoerder verwerken wij de gegevens van onze cliënten en zijn wij verantwoordelijk 

voor geheimhouding van de gegevens van de cliënten. In hoofdlijnen komen de gegevens van 

cliënten bij ons binnen via de post, de mail, sms, telefoon en app. De privacy van deze gegevens is 

bij Wiertsema Bewindvoering en Centraal Bewindvoering gewaarborgd. Om te voorkomen dat 

informatie het kantoor van Wiertsema Bewindvoering en Centraal Bewindvoering kan verlaten, 

worden alle gegevens die niet wettelijk bewaard dienen te worden, vernietigd door de shredder of 

gewist uit de digitale bestanden. 

Als verantwoordelijke voor de gegevens van onze cliënten hebben wij contracten met zakelijke 

partners die de gegevens vanuit hun taak en bevoegdheid de gegevens onder ogen krijgen: 

 

De vervanger:  Jort Frederik Wiertsema vervangt Klaas Wiertsema in zijn taak als 

bewindvoerder tijdens ziekte en vakantie en vice versa.  

De accountant:  De heer Robert van Boven van de firma Lentink en De Jonge, 

controleert jaarlijks de boeken in opdracht van het Landelijk 

Kwaliteitsbureau van de rechtbank voor Wiertsema 

Bewindvoering. 

Davvero-accountants controleert jaarlijks de boeken in opdracht 

van het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank voor Centraal 

Bewindvoering. 

Onview:           Is het programma waarmee de gegevens verwerkt worden en 

digitaal opslagen worden bij Wiertsema Bewindvoering en Centraal 

Bewindvoering. 

Office 365: Voor het werken met volledig aanbod aan vertrouwde office 

applicaties. Online service. 

Avast Premium: Dit wordt gebruikt door Wiertsema Bewindvoering voor de 

bescherming van de computer tegen verschillende soorten 

dreigingen voor de gegevens beveiliging, netwerk aanvallen, fraude 

en spam. 

Ziggo Safe Online: Dit wordt gebruikt door Centraal Bewindvoering voor de 

bescherming van de computer tegen verschillende soorten 

dreigingen voor de gegevens beveiliging, netwerk aanvallen, fraude 

en spam. 

ING:                Is de bank die de Financiële gegevens van de cliënten en hun geld 

bewaart voor Wiertsema Bewindvoering en Centraal 

Bewindvoering. 

SNS:                  Zie ING 

ABN-AMRO:  Zie ING 

Rechtbank:      De informatie over boedelbeschrijving, rekening en 

verantwoording en het aanvragen van beschikkingen geschiedt 

volgens een beveiligde lijn dan wel per post. 

 

Onze website wiertsemabewindvoering.nl|centraalbewindvoering.nl is beveiligd met SSL. Dit is 

een beveiliging, middels een zeer sterke encryptie, tussen de bezoeker van een website en de 

server waar de website is ondergebracht. 

 

Voor het geval dat er toch gegevens gelekt worden, hebben Wiertsema Bewindvoering en 



Centraal Bewindvoering een register waarin datalekken vermeld staan en hoe daarmee is 

omgegaan. 
 


