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TOESTEMMINGSFORMULIER 

 
 
Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………….   
aan zorg/dienstverlener Esther Nijbroek toestemming om de onderstaande gegevens van 
mij, mijn kind jonger dan 18 jaar of in het kader van een uitvaart gegevens van de 
overledene en diens nabestaanden te verwerken: 
 

• Voor- en achternaam   

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres(sen) 

• Bankrekening nummer (indien van toepassing) 

• BSN nummer (indien van toepassing) 

• Nationaliteit (indien van toepassing) 

• Geloof (indien van toepassing) 

• Gegevens die door mij actief verstrekt zijn via contactformulier website en in overige 
correspondentie (mondeling, telefonisch, e-mail, WhatsApp) 

• Persoonsgegevens die verstrekt zijn over scholing, woon-en werksituatie, lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en gezin van herkomst 

• Gegevens van mijn kinderen jonger dan 18 jaar (indien van toepassing) 

• Foto’s, tekeningen of andere persoonlijke uitingsvormen die door mij actief verstrekt 
zijn in het kader van de zorg/dienstverlening  

 
Tevens geef je toestemming om gegevens c.q. informatie uit te wisselen via WhatsApp. 
Communicatie via dit medium is niet gegarandeerd veilig en vertrouwd; Esther Nijbroek is 
niet de eigenaar van de gegevens op het medium WhatsApp en dus is er een privacy risico.  
Als de situatie er om vraagt kan er, in overleg, ook via Microsoft Teams gewerkt worden. Ook 
hiervoor bestaat het risico dat onbevoegden mee kunnen luisteren met het gesprek omdat 
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er megadata worden opgeslagen/geanalyseerd. Bij het uitwisselen van informatie over 
Microsoft Teams vormt dit een privacy risico.  
 
Esther Nijbroek gaat vanzelfsprekend integer en vertrouwelijk om met de verstrekte 
gegevens. Alles wat gehoord, gezien en verteld wordt, wordt niet gedeeld met derden 
zonder jouw nadrukkelijke toestemming. Esther Nijbroek werkt volgens de AVG richtlijnen 
en heeft verwerkersovereenkomsten met organisaties in de keten. 
 
Esther Nijbroek bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk met een 
maximum van 20 jaar na het beëindigen van de dienstverlening. Deze termijn kan door wet- 
en regelgeving worden aangepast waaraan Esther Nijbroek zich zal conformeren. 
 
Esther Nijbroek neemt passende maatregelen om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan 
en te beschermen tegen misbruik of diefstal. 
 
Voor overige informatie verwijst Esther Nijbroek jou naar de website waar je een document 
kunt vinden over hoe Esther Nijbroek omgaat met persoonsgegevens. 
 
Deze toestemming is geldig zolang de zorg- of dienstverleningsovereenkomst van kracht is. 
 
 
 
 
Datum:                                                                                      Plaats:  
 
 
 
Handtekening:                                                                         
 
……………………………….                                                              Esther Nijbroek       
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