
Privacyverklaring  

Wij zouden u graag inlichten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens 

omgaan wanneer u ons inschakelt als uw makelaar.  

Contactgegevens 

ZekerWonen Makelaardij en taxaties  

Willem de Zwijgerlaan 350 2G 

Telefoonnummer: 020 30 30 600 

E-mailadres: info@zeker-wonen.nl 

Website: www.zeker-wonen.nl 

Registratie VastgoedPRO  

Wij zijn aangesloten bij VastgoedPRO, de beroepsorganisatie voor vastgoed 

professionals, waaronder makelaars en taxateurs. VastgoedPRO biedt ondersteuning aan 

de bij haar aangesloten makelaars en beheert onder andere het centrale 

uitwisselingssysteem waarmee VastgoedPRO makelaars onderling informatie kunnen 

delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over VastgoedPRO 

kun u vinden op www.vastgoedpro.nl.  

Welke persoonsgegevens leggen wij vast? 

Voor onze diensten vragen wij u enkel om persoonsgegevens die nodig zijn om u te 

kunnen helpen.  

Bij aankoop leggen wij de volgende gegevens vast:  

* Uw voor- en achternaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-

mailadres; 

* Een AVG- proof versie van uw identiteitsbewijs (rijbewijs, ID kaart, paspoort) 

* Een beschrijving van uw wensen, eventueel uitgewerkt naar een zogenaamd 

woonprofiel; 

* Gegevens over uw huidige woning, zoals de koop- of huurprijs; 

* Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling; 

* De transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum.  

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?  

Indien u op zoek bent naar een andere woning gebruiken wij uw gegevens om de 

bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren.  

Verstrekking aan derden  

Wanneer u onze diensten inschakelt, delen wij mogelijkerwijs uw gegevens met 

geselecteerde derde partijen. Wij doen dit alleen wanneer dit nodig is om uw opdracht uit 

te voeren en wettelijk verplicht en toegestaan is. Onder deze derde partijen vallen 

collega makelaars in geval van een geslaagde aankoop,  taxateurs, notarissen, 

hypotheekadviseurs, validatie-instituten, gemeenten en andere makelaars. Deze partijen 

hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor hun doelen en waar mogelijk worden 

gegevens slechts op geaggregeerd niveau verstrekt. Met deze verwerkers maken wij de 

nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

Hoe beveiligen wij uw gegevens?  

Wij hebben de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die 

namens ZekerWonen Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen vernemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. Al onze werknemers zijn tevens geïnformeerd 
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over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien hebben wij 

maatregelen getroffen om te garanderen dat onbevoegde derden geen toegang hebben 

tot uw persoonsgegevens en dat wij snel kunnen handelen bij een (vermoeden tot een) 

datalek. Wij testen en evalueren onze maatregelen dan ook regelmatig.  

ZekerWonen Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Uiterlijk 

vijf jaar nadat de bemiddeling die wij u hebben aangeboden is beëindigd, vernietigen wij 

de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.  

Uw rechten  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij 

van u hebben ontvangen. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van (een 

deel van) uw persoonsgegevens door ons. U heeft ook het recht om de door u verstrekte 

gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een 

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven 

aan voornoemde verzoeken. U heeft ook het recht om uw toestemming tot verwerking 

van uw persoonsgegevens in te trekken. Let wel, zoals eerdergenoemd, dat wij enkel 

persoonsgegevens van u vragen die benodigd zijn om uw opdracht uit te voeren.   

Klachten en vragen  

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw 

persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen of opmerkingen over de wijze waarop er 

binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en 

neem hier contact met ons over op. Wij zullen ons best doen om deze vragen zo goed 

mogelijk te beantwoorden.  

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is 

omgegaan, dan kunt u hier contact over opnemen met ons. Wij beloven u dat deze klacht 

onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg 

met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 


