Privacyverklaring Waarde voor Wonen
(versie 25 mei 2018)
Wij nemen jouw privacy serieus
Waarde voor Wonen is een NVM-makelaarskantoor
NVM makelaarskantoor gespecialiseerd in aankoopbegeleiding en
taxaties. We hebben jouw privacy
acy hoog in het vaandel staan. We behandelen je persoonlijke
gegevens zorgvuldig
gvuldig en zorgen ervoor dat jouw privacy gewaarborgd blijft. In deze privacyverklaring
privacyverklari
wordt uitgelegd hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan.
Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is Waarde voor Wonen de verwerkingsverantwoordelijke.
Bedrijfsnaam
KvK
Postadres
E-mail
Telefoon

: Waarde voor Wonen
: 56640293
: Van Gochstraat 59 2291 RJ Wateringen
: info@waardevoorwonen.nl
: 0174-768000

Reikwijdte
Deze privacyverklaring
rklaring geldt voor alle personen van wie Waarde voor Wonen persoonsgegevens
verwerkt en is dan ook van toepassing op:
• Klanten en potentiële klanten van Waarde voor Wonen
• Bezoekers van www.waardevoorwonen.nl
• Alle andere personen die contact opnemen met Waarde voor Wonen of van wie Waarde voor
Wonen persoonsgegevens verwerkt
Voor welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens?
Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Waarde voor Wonen..
• Je wilt een woning
ning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Waarde voor Wonen:
Wonen Zie 1
• Je wilt een woning kopen en geeft daarbij opdracht aan Waarde voor Wonen:
Wonen Zie 2
1. Je wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Waarde voor Wonen
Het doel van dit contact is dat Waarde voor Wonen voor jouw (toekomstige) woning een taxatie
uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens
Je naam, adres
dres en contactgegevens zoals je
telefoonnummer en e-mailadres
mailadres
Gegevens van jouw (toekomstige) woning om de waarde
te bepalen
Overige informatie die je aan Waarde voor Wonen
verstrekt

a

Ontvangers van gegevens
Validatie instituut op taxaties

Verstrekking
mogelijk aan
a

Bewaartermijn bij
Waarde voor Wonen
20 jaar

a

20 jaar

geen

20 jaar

2. Je wilt
lt een woning kopen en geeft daarbij opdracht aan Waarde voor Wonen
Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een passende
sende woning te vinden, namens jou de
onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Waarde voor Wonen
Won
ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens
Je naam, adres en contactgegevens zoals je
telefoonnummer en e-mailadres
mailadres
Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen
Gegevens over je huidige woning zoals de koopkoop en
huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen
of verandering van werk
Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
Indien afgesproken, gegevens ter vaststelling van je
financieringsmogelijkheden
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet
worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft)
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,
waaronder je identiteitsvaststelling
Wanneer
anneer de woning is verkocht: de transactiegegevens
zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
Overige informatie die je aan Waarde voor Wonen
verstrekt

A
B
C

Verstrekking
mogelijk aan
a

Bewaartermijn bij
Waarde voor Wonen
20 jaar

geen
geen

3 jaar
3 jaar

geen
geen

3 jaar
3 jaar

b

5 jaar

c

20 jaar

geen

20 jaar

geen

3 jaar

Ontvangers van gegevens
Verkoper en verkoopmakelaar
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

Persoonsgegevens ontleend aan andere bronnen
Waarde voor Wonen verwerkt persoonsgegevens geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel en het Kadaster ten behoeve van het correct uit kunnen oefenen van de
dienstverlening onder ad 1 en ad 2. Deze gegevens worden mogelijk verstrekt aan opdrachtgevers
van Waarde voor Wonen en/of ontvangers vermeld onder de dienstverlening ad 1 en ad 2.

Websitebezoek
Op onze website www.waardevoorwonen.nl heb je de mogelijkheid (contact)formulieren in te
vullen. De persoonsgegevens die je invult gebruiken wij om je vragen te kunnen beantwoorden.
beantwoorden De
ingevulde informatie wordt direct per e-mail
e
verzonden en niet bewaard op de website.
An
om bezoekgegevens bij te houden. Hiermee
H
Onze website maakt gebruik van Google Analytics
optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen
voorzien van de gewenste informatie. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk
privacy vriendelijk ingesteld,
waarbij IP-adressen
adressen geanonimiseerd worden. Wij verwijzen naarr het privacybeleid van Google voor
meer informatie over hoe zij met jouw gegevens omgaan.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Lees onze Cookie Verklaring voor meer informatie
hierover. De Cookie Verklaring vind je direct achter deze Privacy Verklaring.
Ve
Onze website werkt
erkt via HTTPS, wat inhoudt dat alle data versleuteld verzonden wordt. Een ander
belangrijk punt is dat de website goed is beveiligd met een SSL verbinding.
Websites van derden
Op de website van Waarde voor Wonen staan hyperlinks naar websites van andere partijen en social
media buttons. Waarde voor Wonen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, het
privacybeleid en het gebruik van cookies door die websites en de diensten van die social media
platforms. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites en platforms op een betrouwbare en/of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende
website, de privacyverklaring van deze website goed door. Op die manier kan je er van te
t voren voor
zorgen dat je op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met jouw gegevens
omgaat.
Delen persoonsgegevens
Waarde voor Wonen deelt persoonsgegevens met derden, indien:
• Deze noodzaak voortvloeit uit de omschreven dienstverlening ad 1 en ad 2;
• Daartoe een verplichting bestaat op grond
gro van wet- of regelgeving.
Verwerkers persoonsgegevens
Waarde voor Wonen maakt voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van diensten van
derden. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten
verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de eisen van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hoe lang bewaart Waarde voor Wonen de gegevens?
Waarde voor Wonen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden
w
verzameld.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Je hebt het recht om, via voornoemde contactgegevens van Waarde voor Wonen:
• Te verzoeken om inzage, rectificatie, overdracht, beperking van het gebruik en verwijdering
van je persoonsgegevens;
nsgegevens;
• Bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens.
gemot
brief of e-mail naar Waarde voor Wonen.
Wonen Je verzoek
Heb je een verzoek, stuur dan een gemotiveerde
zal zo snel mogelijk
ijk worden ingewilligd, tenzij wetwet of regelgeving verplicht om de gegevens te
bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.
Wijziging in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de
privacyverklaring altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren een ieder om onze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mochten wij er samen
sam écht niet uit kunnen komen, dan heb je op
o grond van de
privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contact
Mocht je vragen hebben over jouw privacy, deze privacyverklaring en/of de verwerking van jouw
persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op.
Natuurlijk helpen we je ook graag verder bij een klacht over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mochten wij er samen
sam ècht
cht niet uit komen, dan heb je op grond van de
privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Cookie Verklaring
(versie 25 mei 2018)
Cookies & privacy
Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste
te bezoek aan onze website wordt opgeslagen in
de browser van jouw computer, mobiele
mobi telefoon of tablet. Er zijn verschillende soorten cookies
waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom
waarom wij dat doen.
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming
gegeven te worden.
Analytische cookies
Analytische cookies houden bij hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit daarvan
da
te
verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google Analytics. Waarde voor
Wonen heeft in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Omdat wij afgeschermde IP-nummers
ummers gebruiken, is
je toestemming hier ook niet voor nodig.
Social Media cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat je door middel van buttons
uttons content kunt delen via jouw social media.
Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid
beleid verwijzen wij naar de
websites van deze partijen. Waarde voor Wonen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
inhoud, het privacybeleid en het gebruik van cookies door social media platforms.
Meer weten?
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
e
besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegeve
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

