
 

 

Privacy Policy 
 

 

Bedrijfsgegevens V.O.F. Sterker Personal Training 

 

Sterker Personal Training 

Willem Dreeslaan 182 

2729NJ Zoetermeer 

Nederland 

 

Onze Privacy Policy is opgesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Doel van de gegevensvastlegging 
 

V.O.F. Sterker Personal Training gebruikt op haar website cookies en persoonlijke gegevens om 

het functioneren van de website en uw gebruikersbeleving te verbeteren. Wij gebruiken cookies 

om u best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden op onze website. Uw persoonlijke 

gegevens worden bijvoorbeeld gebuikt voor het registreren van uw aankoop via de website en voor 

de ledenadministratie  software VirtuaGym. 

 

Verzameling van gegevens 
Sterker Personal Training verzamelt zowel informatie van uw bezoek aan onze website (cookies) 
maar ook registreren wij benodigde gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en email adres 
voor het registreren van uw gegevens bij de aankoop van de aangeboden diensten op de website. 
U gegevens worden ook gebruikt om u te voorzien van een ledenprofiel om onze diensten zo 
optimaal mogelijk te kunnen aanbieden.   
 
Intake 
Binnen Sterker Personal Training verzamelen wij bij de intake de volgende persoons- en medische 
gegevens van de klant. 
 

• Naam 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Leeftijd 

• Gewicht 

• Soort werk en hoeveel uur per week 

• Activiteitsniveau 

• Stresslevel 

• Slaapuren totaal per 24 uur 

• Consistentie in slaap 

• Persoonlijke beoordeling slaap 

• Koffie consumptie per dag 

• Maaltijdfrequentie per dag 

• Top 10 favoriete voedselproducten 

• Voorkeur maaltijden selectie 

• Allergieën 

• Medicatie(wat voor, en waarom) 

• Huidig trainingsschema 

• Aantal jaar trainingservaring 



 

 

• Hoeveel keer er gemiddeld per uur gesport word 

• Prioriteiten met het trainingsschema, doelstellingen 

• Omvang rechterpols 

• Hoeveel vingers er tussen de bicep en onderarm passen 

• Foto van de rechterhand 

• Foto van het algehele lichaam 
o Voorkant 
o Zijkant 
o Achterkant 

• Omtrekkingen 
o Borst 
o Rechter arm 
o Linker arm 
o Navel 
o Navel smalst 
o Heupen omtrek 
o Billen 
o Rechter bovenbeen 
o Linker bovenbeen 
o Torso lengte 
o Bovenarm lengte 
o Onderarm lengte totaal 
o Armlengte totaal 
o Bovenbeen lengte 
o Onderbeen lengte 
o Beenlengte totaal 
o Verhouding torso/extremiteit 

• Huidige blessures  

• Ernstige blessures in het verleden 
 

 

Onze cookie voorwaarden 
U kunt cookies zelf beheren via uw browser instellingen en andere tools. In onderstaand beleid 

wordt uitgelegd hoe cookies werken. 

 

 Deze cookie uitleg is opgesteld volgens de richtlijnen van toezichthouder Autoriteit Consument en 

Markt (ACM)  

 

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van 

cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden 

hierdoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op 

een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook 

kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s – door 

bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk uw surfgedrag te 

volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze 

relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk 

om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen 

interesses. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment 

verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Bedenkt u zich wel dat u na het verwijderen van cookies op 

sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.  

 

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet 

het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch 



 

 

wordt er behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. Wij van 

sterkerpersonaltraining.nl vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet 

en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag uw privacy en de 

gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen.  

 

Overzicht van de gebruikte cookie informatie 
 

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor 

welke doeleinden.  

 

sterkerpersonaltraining.nl gebruikt cookies voor:  

 

• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website  

• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze website  

• Het bijhouden van interactie op de website zoals video’s en downloads. 

• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker onze website bezoekt  

• Het beoordelen welke delen van onze website aanpassing behoeven 

• Het optimaliseren van onze website en de functionaliteit van onze website  

• O.a. om geen misbruik van uw (persoonlijke) gegevens te maken. Zie hiervoor onderstaande 

paragrafen over globaal geformuleerd ‘het verstrekken van uw ingevulde gegevens aan 

derden’  

 

Hoe wordt de data verwerkt? 
De cookie data wordt verwerkt middels Google Analytics. De verkregen informatie wordt door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan 

adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 

deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie de 

website van Google voor meer informatie over de vastlegging van de data bij Google. 

 

De verkregen persoonlijke en medische informatie tijdens de intake wordt per klant veilig 

opgeslagen binnen Google Drive onder een persoonlijk dossier. Foto’s worden gekoppeld aan het 

persoonlijk dossie en direct verwijderd  uit de camera. Wij gebruiken deze data niet commercieel 

indien u daar mondeling of schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

 

Google Privacy Policy 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl 

 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
De cookie data wordt voor 26 maanden bewaard en daarna automatisch uit Google Analytics 
verwijderd uit onze service . Mocht u zich uitschrijven dan worden al uw persoonsgegevens zoals 
inschrijvingsgegevens of informatie over uw traject zoals persoonsgegevens, medische informatie 
en foto’s gewist uit onze database en uit ons leden registratiesysteem VirtuaGym. 

 

Toegepaste beveiliging op de data 
Wij erkennen en nemen onze verantwoordelijkheid serieus om uw Informatie die u aan ons 
toevertrouwt te beschermen. Door het implementeren van redelijkerwijs adequate 
veiligheidsmaatregelen en het gebruik van beveiligingstechnologieën en organisatorische 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl


 

 

procedures willen wij uw Informatie beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. 
We gebruiken firewalls, versleutelen Informatie (SSL), veranderen periodiek wachtwoorden en 
beperken de toegang tot Persoonlijke Informatie door werknemers. 

 

Gegevens verstrekken aan derden  
Gegevens die door u ,opdrachtgevers, trainers, sportverenigingen en sporters aan 

sterkerpersonaltraining.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden verkocht of doorgegeven 

zonder uw toestemming. Er is echter een uitzondering op deze regel wanneer er een gerechtelijk 

bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

 

VirtuaGym 

De service van VirtuaGym omvat; Virtuagym’s flexibele web- en mobiele app technologie-

oplossingen die een breed scala aan functionaliteiten bieden op het gebied van onder andere 

activiteit- en voortgangsregistratie, voeding, mentale vitaliteit, coaching, boeking, ledenbeheer, en 

facturering. 

 

Bij het gebruiken van VituaGym service gaat u ook akkoord met de privacy voorwaarden van 

VirtuaGym. https://virtuagym.com/software/nl/privacy-statement 

 

Dataportabiliteit 
Dit betekent het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.  
 
Het is voor ons net zo belangrijk als voor u dat we de juiste gegevens toepassen binnen onze 
service. Als u aanpassingen wilt maken kunt u terecht bij ons via email. Schrijf duidelijk uw 
aanpassingen / wijzigingen of verwijdering op en we zullen dit zo snel mogelijk voor u verwerken.   
 
U kunt mailen naar:  info@sterkerpersonaltraining.nl 
 

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 
Wij staan open voor feedback. Mocht u een klacht hebben dan kunt u ons contactformulier invullen 
online of mailen naar info@sterkerpersonaltraining.nl 
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