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1. Inleiding 
  
BON Holding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Het is onze verantwoordelijkheid om je privacy te waarborgen en te 
beschermen. In deze verklaring is het privacybeleid van BON Holding beschreven. 

2. Toelichting Organisatie 
 
BON-Holding verzorgt voor alle korpsen in Noord-Nederland – en in voorkomende gevallen ook voor 
korpsen buiten de Noordelijke regio’s - brandweeropleidingen en –trainingen. De opleidingen worden 
zoveel mogelijk in de buurt van de cursisten georganiseerd, voor het oefenen maken we gebruik van 
onze eigen locaties in Wijster en Zuidbroek. Per jaar leiden we ca. 450 mensen op en komen er ca. 
3.500 mensen bij ons oefenen. Deze opleidingen en trainingen worden verzorgd door ons eigen 
personeel en onze flexibele schil, bestaande uit onder meer instructeurs, docenten, 
veiligheidsfunctionarissen en chauffeurs. 
 
BON-Holding stelt bij alles wat ze doet de cursist of deelnemer centraal. Alle personeelsleden hebben 
daar nadrukkelijk oog voor. Daarnaast maakt BON Holding zich hard voor duurzaam ondernemen.  
 
Contactgegevens organisatie 
BON Holding BV    Brandweeropleidingen Noord BV     
Weegbrugweg 2    Weegbrugweg 2       
9418 TS  WIJSTER    9418 TS  WIJSTER      
Telefoon: 088-2051800    Telefoon: 088-2051800      
Website: www.bon-holding.nl   Website: www.bon-holding.nl      
KvK 02067995 0000    KvK 02068003 0000      
 
Oefencentrum Noord BV   Brandweer Flexpool Noord BV 
Weegbrugweg 2    Weegbrugweg 2 
9418 TS  WIJSTER    9418 TS  WIJSTER 
Telefoon: 088-2051800    Telefoon: 088-2051800 
Website: www.bon-holding.nl    Website: www.bon-holding.nl 
KvK 02068000 0000    KvK 81150962 0000  
 

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens 
 
BON Holding verwerkt je persoonsgegevens, omdat je in één van de volgende categorieën valt: 
 

- Bezoekers website 
- Cursisten (Opleidingen / Oefencentrum) 
- Klanten 
- Leveranciers 
- Sollicitanten 
- Personeel (inclusief zelfstandigen) 

 
Je verstrekt deze gegevens, in de meeste gevallen, zelf aan ons en je bent zelf verantwoordelijk voor 
de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Hieronder vind je per categorie een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Gevolgd door de rechten die je als persoon 
hebt ten aanzien van je gegevens en de beveiliging die wij toepassen. 
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3.1. Bezoekers Website 
 

De website van BON Holding verzamelt alleen technische, functionele en analytische cookies die 

geen inbreuk maken op je privacy. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en 

zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je 

website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Je kunt je afmelden voor cookies door je 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

3.2. Cursisten en Leerwerkplekbegeleiders 
 
Op het moment dat je bij ons een opleiding / cursus volgt ontvangen wij van jou of van je werkgever 
een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt in Veiligheidspaspoort (het systeem 
waarin we de opleidingen en cursisten registreren). Het betreft deze gegevens: 
 
- Voorletters, voor- en achternaam -    Telefoonnummer 
- Geboortedatum   -    E-mailadres 
- Examennummer IFV  -    Brandweerpost 
- ELO Inlognaam 
 
Deze gegevens worden gedeeld met de bij de betreffende opleiding / cursus behorende 
(coördinerend) instructeur, beoordelaar en leerwerkplekbegeleider in het kader van presentielijsten en 
overige met de studie samenhangende informatieve doeleinden (waaronder cursusmateriaal en 
informatieve mailingen). Daarnaast worden de gegevens doorgestuurd naar het IFV (Instituut Fysieke 
Veiligheid) en/of NDCCI (Nederlands Duikcentrum Certificatie instelling) en/of UMCG Ambulancezorg 
ten behoeve van certificaten en diploma’s. Tijdens de opleiding / cursus worden de persoonlijke 
beoordelingsformulieren verwerkt, bewaard en gedeeld met de opdrachtgever. Het is ook mogelijk dat 
contactgegevens tussen cursisten onderling gedeeld worden. 
 
In het geval van een (bijna) ongeval tijdens de opleiding, oefeningen of examens, wordt er altijd een 
terugkoppeling gegeven aan de cursist zelf, de opdracht-/werkgever en/of het korps. 
 

3.3. Klanten 
 
Op het moment dat je diensten van BON Holding gaat afnemen, verzamelen wij van je een aantal 
gegevens. Deze gegevens worden verzameld door middel van een intakegesprek, aanbesteding of 
per mail. Je levert de gegevens zelf bij ons aan. 
 
- Namen contactpersonen  -     Telefoonnummers 
- Mailadressen   -     Werklocatie (standplaats) 
 
Wij bewaren deze gegevens in ons financiële softwarepakket en op de digitale schijf van het 
oefencentrum. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van het opmaken van offertes en facturen. 
 

3.4. Leveranciers 
 
Indien je diensten levert aan BON Holding, dan verzamelen wij van je een aantal gegevens. Deze 
gegevens geef je zelf aan ons door en worden verzameld op basis van de facturatiegegevens. 
 

- Naam - Telefoonnummer 
- Adres - BTW nummer 
- Plaats - KVK nummer 
- Emailadres - Bankrekeningnummer 
- Contactpersoon (Naam, afdeling en telefoonnummer) 

 
Wij bewaren deze gegevens in ons financiële softwarepakket (Profit van AFAS) en op de digitale schijf 
van het oefencentrum. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de financiële administratie. 
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3.5. Sollicitanten 
 
Op het moment dat je bij ons solliciteert ontvangen wij van je onderstaande documenten. De 
gegevens in deze documenten worden opgeslagen in Profit (van AFAS) en enkel gebruikt voor de 
specifieke werving- en selectieprocedure van de vacature waar je op gereageerd hebt.  
 

- Sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae  
 
BON Holding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je documenten worden  
maximaal 1 week tot na aflopen van de werving en selectieprocedure bewaard. 
 

3.6. Personeel (inclusief zelfstandigen) 
 
BON Holding verzamelt en verwerkt gegevens van personeel voor de uitvoering van de personeels- 
en salarisadministratie. Deze verwerkingen vallen onder een wettelijke verplichting, waaronder (maar 
niet beperkt tot) identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving. 
 
In voorkomende gevallen is het mogelijk dat er binnen teams WhatsApp-groepen opgericht zijn / 
worden voor communicatie- en planningsdoeleinden. Daarnaast worden je gegevens verwerkt in het 
kader van bijscholingen. 
 

3.6.1. Welke persoonsgegevens verwerken wij 
 

- voor-, roep- en achternaam 
 

- naam partner ivm naamgebruik 
- burgerservicenummer - nationaliteit 
- geboortedatum en –plaats - geslacht 
- adresgegevens - telefoonnummer (vast en mobiel) 
- e-mailadres - IBAN-nummer (bankrekening) 
- ID-bewijs (geldig ten tijde van aangaan overeenkomst) - sollicitatiebrief en CV 
- overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 

 
BON Holding legt geen bijzondere persoonsgegevens vast, met uitzondering van het 
burgerservicenummer. 
 
De gegevens worden verwerkt in een papieren en/of digitaal dossier, in het 
Personeelsinformatiesysteem Profit van AFAS, waarbinnen de personele administratie, 
salarisadministratie en de financiële administratie plaatsvind. Daarnaast worden enkele gegevens, 
waaronder naam en e-mailadres, gedeeld met interne afdelingen t.b.v. de uitvoering van het werk. 
Deze gegevens worden opgeslagen in Coachview, Veiligheidspaspoort en/of SEM. 
 

3.6.2. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
 
BON Holding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  
 
Je persoonsgegevens worden tot zeven jaar na einde dienstverband / overeenkomst van opdracht 
bewaard, t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale / wettelijke verplichtingen. 

 

3.6.3. Delen van persoonsgegevens met derden 
 
BON Holding deelt je persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van de arbeidsovereenkomst in overeenstemming met de doelen en/of om te voldoen aan een 
eventuele wettelijke verplichting. Te denken valt aan Centraal Beheer en UWV in het kader van 
verzuimbegeleiding en de Belastingdienst in het kader van wettelijke verplichtingen. 
Met bedrijven en organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
je gegevens. BON Holding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
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4. Privacy rechten van personen 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (met dien 
verstande dat niet alle gegevens verwijdert mogen worden in verband met de wettelijke 
bewaartermijnen en verplichtingen). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens door BON Holding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die BON Holding van je 
verzameld heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jezelf te noemen 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 
Je persoonsgegevens sturen naar verloning@bon-holding.nl. 
 
BON Holding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

5. Beveiliging van persoonsgegevens 
 
BON Holding neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact met ons op via verloning@bon-holding.nl. 
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Verklaring. Controleer 
daarom regelmatig onze Privacy Verklaring voor mogelijke wijzigingen in het beleid. 


