
Disclaimer, Privacy Policy, Cookies 
 

A Ariaan Rijschool is onder andere verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in onderstaande statement. 

 
Contactgegevens 
A Ariaan Rijschool 
Gentiaanstraat 187 
7322 BG Apeldoorn 

Tel: +31 620 770 606 
E-mail: info@ariaanrijschool.nl 
KvK: 67864376 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk 
daarbij onder meer aan je naam en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld je telefoonnummer en 
eventueel je adres en geboortedatum. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, noemen 
we ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: 
het verzamelen het bewaren het raadplegen het gebruiken, maar ook het verwijderen van 
persoonsgegevens. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen 
krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan: 

• Contactpersonen van organisaties die wij tot onze klanten, leveranciers of (anderszins) tot 
relaties rekenen; 

• Bezoekers van onze websites 

A Ariaan Rijschool is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Als jij leerling bij ons wilt worden, hebben wij jou persoonsgegevens nodig om je te helpen het 
rijbewijs te halen. A Ariaan Rijschool legt gegevens vast wanneer je een proefrijles aanvraagt, een 
rijopleiding afneemt en betaalt, een CBR examen reserveert, een theoriecursus volgt, voor de 
uitvoering van een financiering van de rijopleiding, bij een betaling in termijnen met een 
automatische incasso of een betaling met credit card, voor de ontwikkeling van producten en 
diensten en om leerlingen/bezoekers van haar nieuwe diensten op de hoogte te houden. Hierbij 
houden rekening met je voorkeuren. 

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk en niet langer dan nodig. 



Met wie delen wij jouw gegevens? 

Wij delen jouw persoonsgegevens met je rijinstructeur en eventueel met toptheorie.nl, 
rijschooltopper.nl Met deze bedrijven werken wij samen om jouw te helpen het rijbewijs te halen. 
Uiteraard enkel en alleen met jouw goedvinden. Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld 
met derde partijen. Voor sommige werkzaamheden schakelen wij namelijk opdrachtnemers/externe 
systemen in. Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen 
treffen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarnaast moeten zij geheimhouding 
garanderen. Ook mogen zij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen 
marketingactiviteiten. 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens  

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 
lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde 
doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet 
aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.  

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw 
persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van 
toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming 
plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent 
of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van A Ariaan 
Rijschool. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te 
verwerken.  

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Aanmeldingen verwerken bij het CBR;  
• Correspondentie met u als klant te voeren;  
• Afspraken maken;  
• Klant voorzien van informatie;  
• Telefonisch contact met de klant;  
• Volgen van betalingen;  
• Kunnen voldoen aan de opgelegde verplichtingen van het CBR, waaronder het 

kunnen reserveren van examens;  
• Het verzenden van onze nieuwsbrief;  
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze 

dienstverlening;  
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;  
• Partners kunnen voorzien van informatie over de klant teneinde de klant te kunnen 

inplannen voor een cursus en overige verplichtingen die daarmee samenhangen;  
• De foto’s worden op social media en website geplaatst teneinde de klant een gezicht 

te geven;  

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

 



Verstrekking aan derden  

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven 
genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op 
ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande 
situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke 
toestemming.  

Commerciële doeleinden  

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader 
te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig 
geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u 
geregistreerde e-mailadres.  

Uw persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van 
onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet 
meer tot u herleidbaar. 
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u 
hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.  

Social media 

Op onze website staan links naar social media, zoals Facebook, Instagram, Whatsapp, en YouTube. 
Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is 
jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te 
lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de 
Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is 
het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de 
Europese Unie. 

Externe links 

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet 
voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te 
laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop 
daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke 
manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Cookies 

A Ariaan Rijschool maakt gebruik van cookies. dit zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan 
onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je kan je 
browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze site geen cookies ontvangt. 



Functionele cookies 

Functionele cookies gebruiken we om je voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en 
te onthouden. Zo hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw aan te geven en is onze website 
makkelijker te gebruiken. 

Analytische cookies 

Analytische cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we de 
functionaliteit en de effectiviteit kunnen blijven verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken 
is Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we meten welke pagina’s er worden bezocht en op 
welke links er wordt geklikt. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarin 
afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Alle gegevens worden 
anoniem verwerkt, niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor andere diensten van Google. 

Cookies aanpassen & verwijderen 

Als je niet wilt dat A Ariaan Rijschool cookies plaatst op jouw apparaat, dan kun je het gebruik van 
cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Je moet de instellingen van elke 
browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen. 

• Chrome Internet  
• Explorer  
• Firefox  
• Safari  

Meer informatie over Cookies? 

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies: 

• Consumentenbond: Wat zijn cookies?  
• Cookierecht: Cookierecht.nl  

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland vanaf 25 
mei 2018 de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze wet vervangt de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Welke rechten heb je? 

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Dit recht is vastgelegd in de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van jouw 
persoonsgegevens. Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of jouw gegevens aan te vullen. 
Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kan je ons dat ook laten weten. De 
contactgegevens vind je onderaan deze Privacy-, Cookiereglement en Disclaimer. 



Wijzigingen 

We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons 
beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan het Privacy- & Cookiereglement regelmatig opnieuw te 
bekijken bij een bezoek aan onze website. 

Merk je dat er iets niet klopt? 

Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het zonodig corrigeren. 

Werkt er iets niet goed? 

Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons even, alsjeblieft. Bij voorbaat onze 
excuses voor het ongemak. 

Heb je schade opgelopen? 

Bel ons alsjeblieft als je schade oploopt door verkeerde informatie of een storing op onze website. 
Dan zoeken we samen een oplossing. 

Vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy-, Cookiereglement of Disclaimer, dan kun je contact 
met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens 
of als je deze wilt wijzigen. 

Bellen: +31 620 770 606 
E-mail: info@ariaanrijschool.nl 

Inwerkingtreding 

Deze statement is in werking getreden op 3 juni 2020 


