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TOESTEMMING PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN 

 

Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken waarin uw 

persoonsgegevens (kunnen) voorkomen, gedeeld met: 

 

Organisatie/bedrijf ………………………………………………………………………………………… 

 

Contactpersoon ………………………………………………………………………………………… 

 

Adres en huisnummer ………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer    ……………………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres  ………………………………………………………………………………………… 

 

Relatie tot  ………………………………………………………………………………………… 

 

Hier invullen wat uw relatie is tot het bedrijf/persoon waarmee gedeeld wordt (bijv. 

maatschappelijk werk, budgetbeheer, advocaat, bank, vennoot zelfde bedrijf, enz) 

□ vink dit hokje aan als u akkoord gaat met het delen van uw gehele dossier. 

       In dit geval bent u akkoord dat degene waarmee u deelt, alle stukken in uw  

       dossier mag ontvangen. 

□ vink dit hokje aan als u akkoord gaat met het delen alle nieuwe documenten 

       In dit geval bent u akkoord dat degene waarmee u deelt, alle documenten die wij  

       voor u maken vanaf 28 mei 2018, mag ontvangen. 

□ vink dit hokje aan als u niet (langer) akkoord gaat met het delen van uw  

      persoonsgegevens en/of (vertrouwelijke) documenten.        

      In dit geval bent u NIET akkoord dat uw persoonsgegevens en/of (vertrouwelijke)     

      documenten (langer) gedeeld worden met bovenstaande persoon/bedrijf. 

 

U kunt ook uw (verleende) toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens en 

(vertrouwelijke) bestanden met bovenstaand persoon of bedrijf te allen tijde 

beëindigen of intrekken d.m.v. aanvinken van het derde hokje en voorkomen dat uw 

gegevens (nog langer) worden gedeeld.  

 

Door ondertekening van dit stuk verklaart de navolgende persoon: 

Naam   ………………………………………………………………………………………… 

 

Adres en huisnummer ………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………… 

Akkoord te gaan met het hierin gestelde. Dit document is een aanvulling op het 

bestaande contract adm. dienstverlening tussen ons.  

 

Datum   ………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening  ………………………………………………………………………………………… 

 


