Van Reeuwijkstraat 54, 7731 EH Ommen, 0529-451139,
info@bouwmanmakelaars.nl – info@bouwmanassurantien.nl

Privacyverklaring Bouwman Makelaars
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.
Bouwman Makelaars respecteert de privacy van haar prospecten, klanten, ex-cliënten en gebruikers van
de site. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
Bij verkoop of verhuur van uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft
gestaan
• de omschrijving en kenmerken van het object (en omgeving) zoals de vraagprijs of huurprijs, het
bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
• beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
• de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en
de transactiedatum
• overige informatie die u aan ons verstrekt
U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging
doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
• gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld
groter wonen of verandering van werk
• uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de
transactiedatum
• overige informatie die u aan on verstrekt
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door
ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• gegevens over de woning die kocht of huurt zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of
huurprijs en de transactiedatum
• uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
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Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend
uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van
het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
• om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (uw object wordt alleen als referentiepand
gebruikt)
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan
verbeteren
• voor het toezenden van informatie over onze producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u
zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.
U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet
bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
• om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
• voor het opstellen van formele documenten; koopakte, koopovereenkomst, (OTD) opdracht tot dienstverlening of taxatierapport
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de
koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
• voor het opstellen van formele documenten; koopakte, koopovereenkomst, (OTD) opdracht tot dienstverlening of taxatierapport

Bovengenoemde informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals
applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben onze medewerkers toegang tot deze
gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor doelen waarvoor Bouwman de gegevens verwerkt.
Bouwman Makelaars baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:
- Uitvoering geven aan de overeenkomst:
in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij
de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van
de overeenkomst.
- Nakoming van een wettelijke verplichting:
het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en
wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u
contact opnemen met ons.
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Bewaartermijn
Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden
beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige
vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven
doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het
oplossen van eventuele geschillen.

Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat
u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs
uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen
dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.
Ook kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van
marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten
of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.

Delen met derden
Wij verstrekken (een groot deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals notarissen, makelaars,
taxateurs, huizenwebsites (o.a. Funda), validatie-instituten, gemeenten, banken, verzekeraars,
expertisebedrijven, postbedrijven, juristen, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken
hebben uitbesteed.
Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken als makelaarskantoor, op basis
van een contract c.q. overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Wij
nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw
gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de
belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.
U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt
hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

Inzage, correctie en verwijdering
Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen vier
weken op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering
zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om
de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen
verwijdering verzetten.

Onze website
Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons
toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Privacyverklaring Bouwman Makelaars

Pagina 3 van 4

Van Reeuwijkstraat 54, 7731 EH Ommen, 0529-451139,
info@bouwmanmakelaars.nl – info@bouwmanassurantien.nl

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer
wordt opgeslagen. Bouwman maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische
doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website
gebruiksvriendelijker te maken.
U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het beruik van cookies
heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.
Klikgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics en Tag
Manager. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het
verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt.
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statistische data wordt alleen ingezet
voor eigen gebruik door website beheerders van Bouwman, we delen geen gegevens met Google zelf of
andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.
Beveiligde verbinding
Bouwman maakt altijd gebruik van een beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de
browser.

U heeft een klacht
Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen
niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze
privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
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