
U hebt het recht om ons te verzoeken alle persoonlijke gegevens die we 
over u hebben te wissen op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van de EU. 

We zullen ons best doen om zo snel mogelijk en in elk geval binnen een 
maand na het volgende te reageren: 

• Onze ontvangst van uw schriftelijke verzoek; of 

• Onze ontvangst van alle verdere informatie die we u kunnen 

vragen om ons in staat te stellen aan uw verzoek te voldoen, 

afhankelijk van wat zich later voordoet. 

De informatie die u in dit formulier verstrekt, wordt alleen gebruikt voor 
het identificeren van de persoonlijke gegevens die u ons vraagt te 
wissen en om op uw verzoek te reageren. U bent niet verplicht om dit 
formulier in te vullen om een verzoek in te dienen, maar als u dit doet, 
kunnen wij uw verzoek wel sneller verwerken. 

DEEL 1: Details van de persoon die om informatie vraagt 

Volledige naam: 
Adres: 
Telefoonnummer contactpersoon: 
E-mailadres: 

DEEL 2: Bent u de betrokkene? 

Vink het juiste vakje aan en lees de instructies die erop volgen. 

 JA : ik ben de betrokkene. Ik stuur een bewijs van mijn identiteit mee 
(zie hieronder). (Ga naar sectie 4) 

 NEE : ik handel namens de betrokkene. Ik heb de schriftelijke 
bevoegdheid van de betrokkene en het bewijs van de identiteit van de 
betrokkene en mijn eigen identiteit bijgevoegd (zie hieronder). (Ga naar 
sectie 3) 

Om ervoor te zorgen dat we gegevens van de juiste persoon wissen, 
vragen we u om ons een bewijs van uw identiteit en uw adres te 
verstrekken. Geef ons een fotokopie of gescande afbeelding (stuur de 
originelen niet mee) van een of beide van de volgende: 

1) Bewijs van identiteit 
Paspoort, fotorijbewijs, nationale identiteitskaart, geboorteakte. 



2) Bewijs van adres 
Nutsrekening, bankafschrift, creditcardafschrift (niet ouder dan 3 
maanden); huidig rijbewijs; 

Als we er niet zeker van zijn dat u bent wie u beweert te zijn, behouden 
we ons het recht voor om te weigeren uw verzoek in te willigen. 

SECTIE 3: Details van de betrokkene (indien verschillend van sectie 
1) 

Volledige naam: 
Adres: 
Telefoonnummer contactpersoon: 
E-mailadres: 

SECTIE 4: Reden voor verwijderingsverzoek 

Gezien de gevoelige aard van het wissen van persoonsgegevens, 
vereist artikel 17, lid 1, van de AVG dat aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan voordat een verzoek in overweging kan worden genomen. Geef 
ons de reden waarom u wilt dat uw gegevens worden gewist en voeg 
eventuele verantwoordingsdocumenten bij deze. 

Vink het juiste vakje aan: 

 U vindt dat uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. 

 U geeft niet langer toestemming voor onze verwerking van uw 
persoonlijke gegevens. 

 U maakt bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonlijke 
gegevens, evenals uw recht op grond van artikel 21 van de AVG. 

 U vindt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. 

 U vindt dat wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting van 
de EU of lidstaat die het wissen van uw persoonsgegevens vereist. 

 U bent een kind, u vertegenwoordigt een kind of u was een kind op 
het moment van de gegevensverwerking en u denkt dat uw 
persoonsgegevens zijn gebruikt om u diensten van de 
informatiemaatschappij aan te bieden. 

DEEL 5: Welke informatie wilt u wissen? 



Beschrijf de informatie die u wilt wissen. Geef alle relevante details op 
waarvan u denkt dat ze ons zullen helpen de informatie te 
identificeren. Het zou nuttig zijn om de URL op te geven voor elke link 
die u wilt verwijderen. 

Gelieve ook uit te leggen, indien het niet overduidelijk is, waarom de 
gelinkte pagina over u gaat of over de persoon die u op dit formulier 
vertegenwoordigt. 

Houd er rekening mee dat. In bepaalde omstandigheden, wanneer het 
wissen de vrijheid van meningsuiting zou aantasten, in strijd zou zijn met 
een wettelijke verplichting, zou handelen in strijd met het algemeen 
belang op het gebied van de volksgezondheid, zou handelen in strijd met 
het algemeen belang op het gebied van wetenschappelijk of historisch 
onderzoek, of de oprichting van een juridische verdediging of uitoefening 
van andere juridische claims, is het mogelijk dat we de door u gevraagde 
informatie niet kunnen wissen in overeenstemming met artikel 17 (3) van 
de AVG. In dergelijke gevallen wordt u onmiddellijk geïnformeerd en 
krijgt u de volledige redenen voor die beslissing. 

Hoewel we in de meeste gevallen graag de door u gevraagde 
persoonsgegevens zullen wissen, behouden we ons desalniettemin het 
recht voor om, in overeenstemming met artikel 12 (5) van de AVG, een 
vergoeding in rekening te brengen of het verzoek te weigeren als het 
wordt beschouwd als "kennelijk ongegrond of buitensporig. " We zullen 
er echter alles aan doen om u te voorzien van het wissen van uw 
persoonlijke gegevens, indien nodig. 

SECTIE 6: Verklaring 

Houd er rekening mee dat elke poging tot misleiding kan leiden tot 
vervolging. 

Ik bevestig dat ik de voorwaarden van dit toegangsformulier voor het 
onderwerp heb gelezen en begrepen en verklaar dat de informatie die in 
deze aanvraag aan ______________ wordt gegeven, waar is. Ik begrijp 
dat het nodig is dat ________________ de identiteit van mijn / de 
betrokkene bevestigt en dat het nodig kan zijn om meer gedetailleerde 
informatie te verkrijgen om de juiste persoonlijke gegevens te vinden. 

Getekend: ………………………………………… Datum: …………… .. 

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd: 



• Bewijs van uw identiteit (zie rubriek 2) 

• Bewijs van de identiteit van de betrokkene (indien verschillend van 

hierboven) 

• Toestemming van de betrokkene om namens hem te handelen 

(indien van toepassing) 

• Rechtvaardiging voor het wissen van gegevens (zie rubriek 4) 

 


