
 

 

 

 

PRAKTIJK-INFO + PRIVACYVERKLARING 

 

Volgende gegevens zijn voor u bestemd ter informatie en dienen wettelijk verplicht 

vermeld te worden. 

 

➢ Dierenartsenpraktijk Equide BV, Stappersestraat 3, 3290 Schaffen 

➢ info@equide.be 

➢ www.equide.be 

➢ Tel.: 013 220 220 – 0495 548 548 

➢ BTW:  BE 0672 549 302 

 

Beroepsorganisatie: 

De orde der dierenartsen  

Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke 

Tel.: 092255818  fax: 092255495 

 

Collega’s: 

Wouter Demey, erkend dierenarts, België - orde nr. N4625 

 

Beroepsregels: 

“De Code Der Plichtenleer” 

Deze code is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van De Orde Der 

Dierenartsen: 

info@ordederdierenartsen.be 

www.ordederdierenartsen.be 

 

Medische beeldvorming: 

Onze digitale radiografie apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door:  

Veterinary Solutions bv 

Grote Roost 39 

3500 Sint-Lambrechts-Herk, Hasselt 

België 

Telefoon: +32 11 89 21 03 

E-mail: info@veterinarysolutions.be 

Website: www.veterinarysolutions.be 

 

 

Medisch afval: 

Medisch afval wordt verwerkt door: 

Suez België 

Keizer Karellaan 584 

1082 Sint-Agatha-Berchem 
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Geneesmiddelendepot: 

Onze praktijk beschikt over een identificatienummer voor het houden van een 

geneesmiddelendepot: 

DP00106278 

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

FAGG-DG Inspectie, Afdeling Aflevering 

Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel 

E-mail: inspection@fagg.be 

Tel.: 02/524.80.00 

 

Beroepsaansprakelijkheid: 

Wouter Demey: polisnummer LXX051164 – verzekerd bedrag gedekte schade: 

€5.000.000 per schadegeval/jaar  
 

 

Privacyverklaring Dierenarts Wouter Demey 

 

Bedrijf: Dierenartsenpraktijk Equide 
Adres: Stappersestraat 3, 3290 Schaffen, België 
Telefoonnummer: 013 220 220 – 0495 548 548 
e-mailadres: info@equide.be 

Verwerking van persoonsgegevens 

Dierenartsenpraktijk Equide BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt 
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Facturatiegegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op 
deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch 
- Locatiegegevens 
 
Wij verzamelen onderstaande huisdiergegevens : 

- Soort, ras, roepnaam, leeftijd 
- Unieke identificatie ( chipnummer of tatoeage) 
- Geslacht 
- Uiterlijke kenmerken 
- Medische voorgeschiedenis 
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Dierenartsenpraktijk Equide BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: 

- Administratie 
- Patiëntenzorg 
- Opvolging dossiers 
- Het afhandelen van uw betaling (voor diensten, medicatie,..) 
- Geneesmiddelenadministratie 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Dierenartsenpraktijk Equide BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier 
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte. 
- Boekhouding 
 

Worden door ons in géén geval bijgehouden: 

· Uw Rijksregisternummer 

· Informatie van seksuele, religieuze, politieke of fysieke aard 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Dierenartsenpraktijk Equide BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u: 
 
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming.  
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@equide.be, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Rechten van de betrokkene 
De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn 
persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig 
zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten 
verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken 
overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f). 

Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk 
gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan 
een ander bedrijf. 



 

 

De klant kan dit doen door een e-mail te verzenden naar volgend e-mailadres: 
info@equide.be. 

De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn 
gegevens met het oog op direct marketing. 

Uw persoonsgegevens maken NIET het voorwerp uit van profiling en worden door 
Dierenartsenpraktijk Equide BV ook niet aan geautomatiseerde beslissingen 
onderworpen. 

Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 
commission@privacycommission.be). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor 
het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Overmaken aan derden 
Dierenartsenpraktijk Equide BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt 
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Equide BV blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, 
doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan. 

Onze personeelsleden en aangestelden met wie wij een contractuele arbeidsrelatie 
hebben, hebben toegang tot uw gegevens. 

Bewaarperiode 
De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer 
bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen 
(boekhouding, geneesmiddelenadministratie,…) 

Cookies 
Deze website gebruikt een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van 
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
Google respecteert uw privacy volgens de Europees-Amerikaanse overeenkomst in 
het kader van de Privacy Shield. 



 

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-
adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Bijkomende informatie 
Dierenartsenpraktijk Equide BV bewaard de gegevens en heeft de nodige 
maatregelen getroffen, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de 
niet-toegestane toegang of de ongewenste kennisgeving aan derden van 
persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van 
deze gegevens. In geen geval kan Dierenartsenpraktijk Equide BV aansprakelijk 
worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of 
onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

 


