
Privacyverklaring 
Voor mij is een goede en zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van mijn cliënten en de 
gebruikers van deze website van groot belang.  Mijn verwerking van persoonsgegevens valt onder 
een vrijstelling (voor beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg). Deze wijze van 
verwerken is daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.  
De persoonsgegevens, die ik in mijn praktijk verwerk, zullen door mij alleen worden verstrekt aan: 
- degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;  
- degenen die optreden als vervanger van de beoefenaar van het beroep in de individuele 
gezondheidszorg, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te 
verrichten werkzaamheden;  
- zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen 
uit de verzekeringsovereenkomst;  
- derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking 
daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;  
- anderen, indien de patiënt zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de 
gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke 
plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de 
gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de patiënt (bijvoorbeeld een 
dringende medische noodzaak). 
In een aantal gevallen wordt op deze website om enkele persoonsgegevens gevraagd (bv. op de 
pagina 'Contact').  Deze gegevens gebruik ik alleen voor de het leveren van informatie en het 
(elektronisch) beantwoorden van uw vragen. 
Persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval voor direct-marketingdoeleinden van derden 
aangewend. 
 
Disclaimer 
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van mij, Joske van 
Huygevoort. 
Ik besteed de grootste zorg aan een actuele, toegankelijke, zorgvuldige en complete website. 
Desondanks kan het gebeuren dat (een deel van de) informatie verouderd of incompleet is. Aan de 
inhoud van deze website kunnen dan ook geen andere rechten worden ontleend, dan het recht om 
geïnformeerd te worden. Psychotherapiepraktijk van Huygevoort kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie 
op www.joskevanhuygevoort.nl. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van het gebruik van de informatie 
op webpagina's of -sites, die op www.joskevanhuygevoort.nl genoemd worden. 
Door het raadplegen of anderszins gebruiken van mijn website gaat u akkoord met de 
toepasselijkheid van deze disclaimer. 
 
Copyright 
Het auteursrecht op deze website, inclusief alle teksten, afbeeldingen en foto’s, berust bij Joske 
van Huygevoort. Gebruik van teksten, afbeeldingen en foto's van deze website in welke vorm dan 
ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Joske van 
Huygevoort. Door middel van een link of anderszins verwijzen naar pagina's op 
www.joskevanhuygevoort.nl mag altijd. 
Website-ontwerp en -onderhoud: Piet van Pinxteren, praktijkmanager. Ontwerp in Wordpress.	  


