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 Tweuus 

 Marianne Philipslaan 2 

Naam 1403 GL  Bussum 
Adres 

8888 AA Woonplaats tweuus@gmail.com 
 BTW nummer  =op aanvraag= 

 KvK nr  6089 9581 

 Bankrek.   NL13 KNAB 0726 7621 80 

  
 Contactpersoon: Henk Uunk 

 Mobiele telef: 0031 (0)6 5498 3095 

   

Betreft: Toepassing Wet DBA, GDPR/AVG 

 en tarieven 2018 Bussum,  1 december 2017 

 

In deze brief stel ik graag een drietal onderwerpen aan de orde: 

- Toepassing wet DBA; 

- GDPR en AVG 

- Tarieven 2018 

 

Toepassing Wet DBA 

Tweuus heeft eind april 2016 aangegeven hoe om te gaan met de wet DBA (Deregulering 

Beoordeling Arbeidsrelaties) in relatie tot zijn klanten. Mede als gevolg van de lange 

kabinetsformatie is sprake van een verlenging van de periode van ‘gewenning’ tot 1 juli 2018; 

in deze gewenningsperiode zal de Belastingdienst niet handhavend, maar ondersteunend 

optreden. De vorig jaar december in Tweuus’ brief over de Wet DBA genoemde procedure 

(“we wijzigen niets”), blijft tot nader order van kracht. 

 

GDPR en AVG 

De General Data Protection Rule en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben 

ten doel dat persoonsgegevens ‘veilig’ en verifieerbaar worden opgeslagen en gebruikt. De 

Nederlandse wetgeving over bescherming persoonsgegevens (wordt AVG) is al in vergaande 

mate ingericht voor dit doel en krijgt nu bekrachtiging vanuit Europa met de GDPR, die vanaf 

25 mei 2018 van kracht is. Tweuus probeert hier praktisch en uiteraard correct mee om te 

gaan. Zie pagina 2 voor het beleid en een matrix. 

  

Tarieven 2018 

Over de tarieven voor 2018 kan het volgende worden gemeld: … . 

 

Indien er behoefte is naar aanleiding van deze brief nader met elkaar te overleggen, dan ben 

daartoe uiteraard van harte bereid. Ik vertrouw op een voortgaande prettige samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, namens Tweuus, 

Henk Uunk 

mailto:tweuus@gmail.com
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Beleid gebruik en matrix vastlegging persoonsgegevens 

 

 

Beleid en matrix vastlegging persoonsgegevens

Factuur E-mail Web site

via 

tweuus@ 

gmail.com

Web-

winkel

Contact 

formulier

Formulier 

Nieuws-

brief

Formulier 

aanvraag 

Casus

Enquête 

aantallen 

IFRS 

formulier

Formulier 

Lease 

klant / 

contract

Gebruiksnaam Vp

Schermnaam Vp

Rol (klant, abonnee) Vp

Bedrijfsnaam Vp V Vp Vp Vp Vp

Naam V Vp Vp Vp Vp Vp Vp

achternaam V V Vp

voornaam V V Vp

Adres 1 Vp Vp V

Adres 2 V V V

Woonplaats Vp Vp V

Postcode Vp Vp V

Land Vp

e-mail V Vp Vp Vp Vp Vp Vp Vp

telefoon nummer V Vp Vp Vp Vp

functie V Vp Vp

formeel akkoord opslag Vp Vp Vp geen opslag

Factuur: een uitgereikte factuur betekent in (bijna) alle gevallen, dat sprake is van versturing per e-mail naar een

persoons-gebonden adres.

De verplichte (juridische en fiscale) bewaartermijnen betekenen, dat deze informatie in historische bestanden ligt 

opgeslagen en niet voortijdig kan/mag worden verwijderd.

E-mail: Personen, waarmee via het e-mail adres van Tweuus contact is verkregen, worden in het mailprogramma 

geregistreerd. Jaarlijks evalueert Tweuus het actuele gebruik van de e-mail adressen en de-activeert contacten zonder

activiteit langer dan drie jaar. De-activeren betekent, dat contactgegevens uit e-mail worden verwijderd; eventuele 

back-ups van mailconversatie, die buiten het mailprogramma is gearchiveerd, blijft onderdeel van de historie.

Web site: In geval van actief gebruik van de webwinkel is informatie vastgelegd teneinde de plaats van dienstverlening

te kunnen vaststellen. Deze informatie dient op dit moment 10 jaar te worden bewaard.

Indien gebruik is gemaakt van (alleen) "web-formulieren", is verwijdering op verzoek direct mogelijk.

Hoofdlijn beleid Tweuus van gebruik van persoonsgegevens: 

1. Persoonsgegevens worden niet actief gedeeld met andere partijen.

2. Een verzoek om verwijdering van gegevens kan te allen tijde worden verzocht door insturen van het contactformulier

op de website of een e-mail met gericht verzoek tot verwijdering. Telefonische verzoeken worden niet gehonoreerd.

Verzoeken tot verwijdering kennen een bedenktijd tot einde van dezelfde maand en leiden daarna tot 

verwijdering. Van verwijdering op verzoek wordt geen bevestiging gestuurd (immers contact uit bestand verwijderd).

3. Aanvragen van inzage in vastgelegde gegevens worden eveneens per het einde van de maand van aanvraag

behandeld. Alleen de actuele status wordt teruggemeld.

4. Aanvragen van overzetten van gegevens naar andere partijen wordt (zie hoofdlijn punt 1) in principe niet 

gehonoreerd.

Beleid en matrix vastlegging persoonsgegevens, versie 2017-12

Legenda:                         

Vp = Verplicht;                    

V= kan vastgelegd zijn


