
Privacyreglement ML Coaching 
  
Wij, ML Coaching, vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles 
aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. 
Om je aanvragen voor onze gratis blogs en video’s via onze nieuwsbrief, je aanvraag van 
een van onze gratis webinars, videoseries, checklists etc of om je bestelling van een van 
onze diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens 
van je nodig. 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden 
beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke 
toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je 
per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming 
hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen 
met onze gratis maar waardevolle informatie en inspiratie. 
In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt 
gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die 
je met ons deelt: 
1. online als je een van onze websites behorende bij ML Coaching bezoekt, zoals 

www.ml-coaching.nl en de online leeromgeving 
www.maykelangenhorstacademie.nl  

2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan 
ons geeft op een afspraak, omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt 
ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt. 

Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de 
algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline 
gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement. 
We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites 
worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons 
verstuurd. 
We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op 
geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy 
Statement worden beschreven. 
  

De informatie die we verzamelen 
Op onze websites verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie: 
 

1. Persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt 
Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via onze nieuwsbrief of andere 
informatie te ontvangen, deelneemt aan een van onze enquêtes of je aanmeldt voor een 
webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vragen we je je gegevens met ons te 
delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres. 
We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze 
vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om 
nieuwsbrieven en informatie te ontvangen. 



Wanneer je een dienst aanschaft, is het noodzakelijk dat voor een goede begeleiding een 
dossier aangelegd wordt. In dit dossier bevinden zich aantekeningen over jouw 
welbevinden. Daarnaast zullen we op factuur (voor mogelijk voor de zorgverzekeraar) 
de onderstaande gegevens verwerken. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die we verwerken: 

• Voor- en achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Geslacht; 
• Geboortedatum; 
• Geboorteplaats; 
• Data begeleiding; 
• Korte omschrijving van de coaching, begeleiding (psychosociaal consult); 
• Kosten van het traject/consult. 

De gegevens uit het dossier kunnen voor volgende doeleinden worden gebruikt, altijd 
met toestemming van jou zelf: 

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit 
te kunnen voeren; 

• Om je te informeren over wijzigingen van diensten; 
• Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden; 
• Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
• Voor het toezenden van een offerte; 
• Om je bezoekersgedrag te analyseren; 

• Voor het gebruik voor waarneming bij mijn overlijden; 
• Of voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing; 
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor financiële 

administratie, zodat ik de factuur kan opstellen. 
 

Indien klanten jonger zijn dan 16 jaar, dan geven beide ouders schriftelijk toestemming 

tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van de gegevens in het dossier. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren? ML Coaching bewaart de persoonsgegevens 

zoals dat in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden: ML Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan 

derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 

bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ML Coaching een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ML Coaching blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. Indien een andere zorgverlener informatie wil inwinnen nadat het 

begeleidingstraject is afgesloten, dan gebeurt dit alleen met jouw expliciete 

toestemming. 

We gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling 
en facturering mogelijk te maken sturen we jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit 



onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Mollie en naar ons 
facturatiesysteem Moneybird. Mollie voert voor ons jouw betaling uit. De facturen die je 
van ons ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Moneybird. We wijzen je 
erop dat Mollie, Moneybird en Peanutsmarketing voor het gebruik van jouw informatie 
hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren. 
  

2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden 

doorgegeven 
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische 
gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals 
het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet 
browser. 
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze 
website bezocht. We verwijzen je naar de algemene voorwaarden voor meer informatie 
over cookies op onze websites. 
  

Hoe we je gegevens gebruiken 

• we mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals , 
de registratielink voor onze leeromgeving, de factuur en updates in de 
leeromgeving. We sturen je als je een product of dienst bij ons hebt gekocht 
daarna onze nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s 

• we mailen je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je 
hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, onze nieuwsbrief met updates 
van de blogs en video’s 

• we mailen je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis freebies en 
waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zullen we je 
niet automatisch op onze maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt 
waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet 

• we gebruiken je gegevens om je support en informatie te geven bij onze 
diensten en producten en onze leeromgeving die je hebt gekocht 

• we mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over onze producten en 
diensten 

• we mailen je om je te informeren over onze diensten en producten en die van 
onze samenwerkingspartners en affiliates als we denken dat je die echt super 
interessant kunt vinden. We houden hiervoor graag bij wat je eerder bij ons 
gekocht of aangevraagd hebt zodat we je niet onnodig lastig vallen met 
informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doen we alleen als 
je expliciet toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen of 
een product of dienst bij ons hebt gekocht (cf. punt 1 en 2) 

 



We gebruiken je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie wij werk 
uitbesteden (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je 
op te kunnen laten nemen voor het leveren van onze diensten en producten, bij 
technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen 
bij het inloggen in onze leeromgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard 
verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen. 
De inloggegevens die je aanmaakt voor onze leeromgeving voor trainingen en 
programma’s worden versleuteld opgeslagen. Wij kunnen jouw wachtwoord niet inzien 
en krijgen in de leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien. 
  

Affiliates en samenwerkingspartners 
Op onze website plaatsen we links naar externe websites van samenwerkingspartners 
en affiliates als we denken dat die informatie waardevol voor je is. We hebben geen 
controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de 
Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je 
deze sites bezoekt. 

Cookies 
Bij het gebruik van de website van ML coaching kan door ons en/of door derden 
informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, 
bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s 
van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je 
computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt 
herkend bij herhaald bezoek aan een website.  
  
Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke 
gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren 
en interesses op basis van je surfgedrag.  
  
Cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Video’s in onze blogs 
bijvoorbeeld kun je als je cookies uitschakelt niet bekijken.   
  
Graag leggen we je hieronder uit welke soorten cookies we gebruiken.  
 
 1. Functionele cookies Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten 
functioneren van (delen van) onze website. Zoals gezegd zijn dit bijvoorbeeld cookies 
van YouTube zodat je onze video’s kunt bekijken op onze website.  
  
2. Analytische cookies Analytische cookies zijn voor ons belangrijk. Zonder anonieme 
input van jou en andere bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de 
website en hoe we deze kunnen verbeteren om de gebruikservaring en de geboden 
informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten. Daarom gebruiken we Google 
Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde 
informatie over jouw gebruik van onze websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten 
over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden 



de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met 
andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze websites 
geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en 
voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  
  
3. Marketing cookies Marketing cookies kunnen we gebruiken om bij te houden welke 
pagina’s je bezoekt en interessant vindt op onze site. Dit zijn ook cookies die we 
gebruiken om onze samenwerkingspartners en affiliates te kunnen belonen als je via 
hen op onze website terecht bent gekomen.  Ook werken we met Facebook pixels 
waardoor we de informatie en content die we delen en advertenties die we gebruiken 
aan laten sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.  
  
Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit 
instellen in de standaard instellingen van je browser. We wijzen je erop dat delen van 
onze website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt.  
  
In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-
in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren 
toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom 
tonen wij je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin 
aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je 
geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je 
automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies. 
 

De informatie die je gedeeld hebt inzien en aanpassen 
Als je je hebt aangemeld op onze websites voor onze nieuwsbrief of webinars en andere 
toffe gratis dingen die we delen, mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen 
wat we je beloofd hebben. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze 
maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de 
laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet 
hebt aangegeven ook onze inspiratiemails te willen ontvangen. De gegevens die je aan 
ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar 
info@ml-coaching.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de 
communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt 
afgemeld voor onze nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig 
verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je 
aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de diensten en producten 
niet aan je leveren en we komen graag na wat we beloven! 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? De volgende rechten heb je ten aanzien van 

jouw persoonsgegevens: 

• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen; 

• Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 
door ML Coaching; 



• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij ML 
Coaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ml Coaching van 
jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ml-coaching.nl. ML Coaching 

reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig: 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. 
Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt 
gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@ml-coaching.nl 
Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de 
verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
  

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op onze 

websites of social media 
We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze 
invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom 
graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je 
vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs, in 
de chat tijdens onze webinars of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en 
verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of 
verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden. 
  

Wijzigingen in dit Privacy Statement 
Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy 
Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen. 

Vragen over het Privacy Statement 
We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy 
wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@ml-coaching en zet “privacy 
statement” in de onderwerpregel van je email. 
Mayke Langenhorst 
Lindt 4  
5708ZV Helmond 
 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

