PRIVACYVERKLARING
Makelaardij Meeuwis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Makelaardij Meeuwis
Kerkhovensestraat 102
5061 PJ Oisterwijk
kvk: 64734803
email: info@makelaardijmeeuwis.nl
Telefoon: 013-5915219

Persoonsgegevens die wij verwerken
Makelaardij Meeuwis verwerkt uw persoonsgegevens omdat 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:
•
•
•
•
•
•
•

NAW gegevens
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Nummer ID-bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
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 Mailadres invullen, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Makelaardij Meeuwis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
Makelaardij Meeuwis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
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Geautomatiseerde besluitvorming
Makelaardij Meeuwis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker
van Makelaardij Meeuwis tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Makelaardij Meeuwis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter, een aantal gegevens bewaart
Makelaardij Meeuwis langdurig:
-

Een aantal gegevens met betrekking tot onze dienstverlening bewaren wij 20 jaar, omdat
Makelaardij Meeuwis gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor
beroepsfouten.

1. Verkoop woning of agrarisch vastgoed door Makelaardij Meeuwis:
Datum aanmelding woning en de
periode waarin de woning te
koop staat/heeft gestaan *
Omschrijving woning en
kenmerken woning (zoals
vraagprijs, bouwjaar, foto’s en
video’s van de woning) *

Verstrekking gegevens aan:
Goes & Roos

Bewaartermijn:
Onbepaalde tijd

Goes & Roos

Onbepaalde tijd

*: Indien er met Makelaardij Meeuwis is afgesproken dat deze gegevens bekend gemaakt worden op funda en andere
huizenwebsites, zullen deze ook hier verschijnen. De gegevens op de website van Makelaardij Meeuwis en Facebook,
zullen enkel voor promotie van de woning worden gebruikt en tot maximaal 2 jaar na de transactie worden vertoond.

Gegevens met betrekking tot de
Wet ter verkoming van witwassen
en financieren van terrorisme
(Wwft).
Gegevens met betrekking tot een
koopcontract, waaronder NAWgegevens en
identiteitsvaststelling
Transactiegegevens bij verkoop
woning, zoals verkoopprijs en
transactiedatum
Overige informatie m.b.t.
verkoop woning

Verstrekking gegevens aan:
FIU

Bewaartermijn:
5 jaar

Notaris, koper, aankoopmakelaar

20 jaar

Goes & Roos

20 jaar

n.v.t.

3 jaar
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2. Verhuur woning of agrarisch vastgoed door Makelaardij Meeuwis

NAW-gegevens
Reden van verhuur
Omschrijving woning en
kenmerken woning (zoals
vraagprijs, bouwjaar, foto’s en
video’s van de woning) *

Verstrekking gegevens aan:
Goes & Roos
N.v.t.
Goes & Roos

Bewaartermijn:
20 jaar
3 jaar
Onbepaalde tijd

*: Indien er met Makelaardij Meeuwis is afgesproken dat deze gegevens bekend gemaakt worden op funda en andere
huizenwebsites, zullen deze ook hier verschijnen. De gegevens op de website van Makelaardij Meeuwis en Facebook,
zullen enkel voor promotie van de woning worden gebruikt en tot maximaal 2 jaar na de transactie worden vertoond.

Gegevens met betrekking tot het
opstellen van een huurcontract,
zoals NAW-gegevens en
identiteitsvaststelling
Overige informatie m.b.t. verhuur
woning

Verstrekking gegevens aan:
Huurder

Bewaartermijn:
20 jaar

n.v.t.

3 jaar

3. Makelaardij Meeuwis als aankoopmakelaar
NAW- gegevens en
contactgegevens, waaronder
telefoonnummer en mail-adres
Zoekprofiel woning
Gegevens over huidige woning,
zoals koop- en huurprijs, reden
van nieuwe koop.
Leeftijd, inkomenscategorie en
gezinssamenstelling
Gegevens die nodig zijn m.b.t
Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft).
Gegevens met betrekking tot het
opstellen van een koopcontract,
zoals NAW-gegevens en
identiteitsvaststelling
Transactieprijs en
transactiedatum na aankoop
Overige informatie m.b.t.
aankoop woning

Verstrekking gegevens aan:
Verkoper en verkopend makelaar

Bewaartermijn:
20 jaar

N.v.t.
n.v.t.

3 jaar
3 jaar

n.v.t.

3 jar

FIU

5 jaar

Notaris, verkoper, verkopend
makelaar

20 jaar

Geen

20 jaar

Geen

3 jaar
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4. Een bezichtiging plannen bij een pand dat wordt aangeboden door
Makelaardij Meeuwis:
Contactgegevens zoals
telefoonnummer en mailadres
Datum van bezichtiging en jouw
mening over het pand
Overige informatie m.b.t.
bezichtiging van het pand

Verstrekking gegevens aan:
Geen

Bewaartermijn:
1 jaar

Verkoper of verhuurder van het
pand
n.v.t.

1 jaar
1 jaar

5. Een woning of agrarisch object aankopen die wordt aangeboden door
Makelaardij Meeuwis
NAW-gegevens,
telefoonnummer, mailadres
Gegevens omtrent de biedingen
Gegevens die nodig zijn m.b.t
Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft).
Gegevens met betrekking tot het
opstellen van een koopcontract,
waaronder NAW-gegevens en
identiteitsvaststelling
Transactieprijs en
transactiedatum en gegevens van
het vorige woonadres van de
koper
Overige informatie m.b.t. de
aankoop

Verstrekking gegevens aan:
Verkoper

Bewaartermijn:
20 jaar

Verkoper

3 jaar

FIU

5 jaar

Notaris, verkoper, koper,
aankoopmakelaar

20 jaar

Goes & Roos

3 jaar

n.v.t.

3 jaar

6. Vlijblijvende zoekwens kenbaar maken via website Makelaardij Meeuwis
Contactgegevens, waaronder
telefoonnummer en mailadres
Zoekprofiel met zoekwensen
Overige info m.b.t. zoekwens

Verstrekking gegevens aan:
Geen

Bewaartermijn:
Tot intrekking van toestemming

Geen
Geen

Tot intrekking van toestemming
Tot intrekking van toestemming

7. Taxatierapport laten uitvoeren door Makelaardij Meeuwis, gecertificeerd
taxateur
NAW-gegevens, telefoonnummer
en mailadres
Gegevens van het getaxeerde
object
Overige info m.b.t. taxatie

Verstrekking gegevens aan:
Validatie instituut op taxaties

Bewaartermijn:
20 jaar

Validatie instituut op taxaties

20 jaar

Geen

20 jaar

Privacyverklaring – Makelaardij Meeuwis

4

Informatieverwerking via Goes & Roos:
Makelaardij Meeuwis verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan Goes & Roos. Goes &
Roos doet het volgende met deze gegevens:
- Zorg dragen dat er een actueel aanbod van woningen en agrarisch vastgoed wordt vertoont op
de website van Makelaardij Meeuwis
- Zorgen dat er een actueel aanbod van woningen en agrarisch vastgoed wordt vertoond op Tiara
en Funda
- Zorgen voor een database; adres, omschrijving, vraagprijs, bouwjaar, oppervlaktes, indeling,
kadastrale gegevens, WOZ-waarde, foto’s, datum aanmelding- en afmelding object, verkoop
onder voorbehoud, verkoopdatum, transactieprijs, postcode van het vorige woonadres van de
koper.

Delen van gegevens met derden:
Bovengenoemde gegevens worden verstrekt aan geselecteerde derden*, namelijk:
- Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
- Validatie-instituten voor het controleren en valideren van taxatierapporten
- Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
- Makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor

onderzoeksdoeleinden.
*: Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Makelaardij Meeuwis en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@makelaardijmeeuwis.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Makelaardij Meeuwis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Makelaardij Meeuwis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via
info@makelaardijmeeuwis.nl
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