Privacy statement
In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daar mee
omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij garanderen dat persoonlijke informatie, die u aan ons
verschaft, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, etc. vertrouwelijk wordt behandeld. In
dit privacy statement laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of
diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.
In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan Brainbay B.V., een
dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/Brainbay met deze gegevens doet.
Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en
diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden
alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Gegevensverstrekking aan NVM/Brainbay
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/Brainbay. De NVM/Brainbay doet
het volgende met deze gegevens:


Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en
agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en
inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,
bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database
worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees op de laatste pagina wat NVM/Brainbay met de verstrekte gegevens doet. Wij wijzen u expliciet
op punt C.
NVM/Brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl

Brainbay B.V.
KvK 71551034
Fakkelstede 1
3431 HZ Nieuwegein
support@Brainbay.nl

NVM/Brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking.
Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al onderstaande verwerkingen is Broersma Makelaardij BV, Broersma Bedrijfsmakelaardij en
Broersma Nieuwbouw BV de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Koningslaan 14
1075 AC Amsterdam
Telefoonnummer: 0203059777
Email: info@broersma.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u eventueel (via de website, per e-mail of op
andere manieren) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy verordening wordt behandeld.
Wanneer u ons belt voor het inplannen van een bezichtiging, u zich inschrijft om onze nieuwsbrief of
aanbod wenst te ontvangen, wij namens u uw object verkopen of een object aankoopt of dat u een
andere dienst van ons wenst, vragen we u aan ons persoonsgegevens te verstrekken.
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Er
kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerkt worden:
naam;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer ;
geboortedatum en geboorteplaats;
burgerlijke staat;
herkomst van vermogen;
legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum; en
onderwerp van uw afspraak.
Zodra u ons belt of mailt dat u een bezichtigingafspraak wilt maken voor één van onze objecten dan
vragen wij naar uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en uw emailadres. Zo kunnen wij u
een bevestiging van de afspraak sturen en/of contact met u opnemen over de afspraak of naar
aanleiding van het object. Ook de datum van uw afspraak en uw eventuele mening over het object
noteren wij. Uw gegevens worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt dan die hierboven
beschreven worden, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Hoe lang wij
uw gegevens bewaren en om welke gegevens wij vragen, leest u verderop.

Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens
noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld uitwisseling van gegevens
aan notarissen, ontwikkelaars, aannemers, collega makelaars, etc. Omdat we zorgvuldig omgaan met
uw persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens,
een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke
partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet
omgaan).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of de FIU in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij
verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te
voeren (bijv. het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derden
afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop
neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Mochten we in de toekomst e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar u
willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als u hier vooraf toestemming voor heeft
gegeven.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of andere communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met
ons op nemen. Onderaan iedere nieuwsbrief of aanbod email vindt u in ieder geval de mogelijkheid
om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. In dat geval zullen we u niet meer benaderen.

Vertrouwelijk
Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen
geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende
maatregelen genomen:
onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode;
ons kantoor is beveiligd met een alarm en raam beveiliging;
alle documenten waar persoonsgegevens instaan, worden, mits deze bewaard moeten
worden volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),
vernietigd door een daarin gespecialiseerd bedrijf; en
Wij hebben een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste
virusscanner en hackbeveiliging.

Website
Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Met deze cookies kunnen wij de statistieken
van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site
wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

Termijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. In onderstaande kaders ziet u aan wie wij uw
gegevens doorgeven en hoe lang wij de gegevens bewaren.
Als u een koop- of huurwoning of een bedrijfspand wilt bezichtigen dat via ons kantoor wordt
aangeboden, dan kunnen wij de volgende gegevens verwerken:
Gegevens
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het
bedrijfspand.
Overige informatie die u ons verstrekt.

a

Verstrekking
mogelijk aan
a

Bewaartermijn
1 jaar

a

1 jaar

a

1 jaar

Ontvangers van gegevens
Verkoper of verhuurder van pand

U wilt een woning kopen die via ons kantoor wordt aangeboden. Wij staan dan met u in contact
tijdens het eventuele biedingsproces. Wij stellen tijdens dit proces ook uw identiteit vast. De
volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer
en e-mailadres.
Uw mening over de woning.
Gegevens over de biedingen.
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), waaronder
uw identiteitsvaststelling*
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling
van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een
gerechtvaardigd belang van de verkoper.
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te
stellen.
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum.
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige
woonadres van de koper, koop- of huurwoning.
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling,
type koper en verhuisreden.
Overige informatie die u ons verstrekt.

Verstrekking
mogelijk aan
b

Bewaartermijn
20 jaar

b
b
d

3 jaar
3 jaar
5 jaar

b

3 jaar

c

20 jaar

a

20 jaar

a

3 jaar

a

3 jaar

b

3 jaar

a
b
c
d

Ontvangers van gegevens
NVM/Brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
Verkoper
Notaris, aankoopmakelaar
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

*Nadat wij een kopie van uw legitimatiebewijs hebben ontvangen, dan tekenen wij deze af als voor
gezien en maken dan de foto en bsn-nummer onleesbaar. Totdat de koop wordt gesloten doen wij
niets met de kopie van uw legitimatiebewijs. Wordt u de koper, dan slaan wij de kopie
legitimatiebewijs op in ons dossier. Wordt u de koper niet, dan vernietigen wij direct de kopie van uw
legitimatiebewijs. De kopie van uw legitimatiebewijs wordt niet aan de wederpartij danwel derden
verstrekt.
Wilt u door ons op de hoogte gehouden van ons aanbod, dan kunnen de volgende gegevens van u
verwerkt worden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan
deze service.
Gegevens
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op
basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden
samengesteld.
Overige informatie die u ons verstrekt.

Verstrekking
mogelijk aan
geen
geen

geen

Bewaartermijn
Tot intrekking van
toestemming
Tot intrekking van
toestemming
Tot intrekking van
toestemming

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij
kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht
om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of
verwijdering verzetten.
NVM/Brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten
welke gegevens NVM/Brainbay verwerkt, neem dan contact met ons op.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met
ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
kunt dan contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via:
klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de
Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft ook het recht een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden alleen
op deze website gepubliceerd.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact
met ons op!

Gegevensgebruik door de NVM/Brainbay
Wij verstrekken via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/Brainbay.
NVM/Brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/Brainbay
doet het volgende met deze gegevens:
A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en
agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en
inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,
bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A

Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren
worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en
kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald,
verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten
(zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie
onder C.

B
Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites,
waaronder Funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt
verkopen/verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en
andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
 Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en
kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele
partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning,
bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C

Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te
huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en
kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald,
verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Met de hiervoor genoemde gegevens maakt Brainbay in opdracht van de NVM analyses van de
onroerend goed markt mogelijk.
De NVM/Brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:



NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren
van taxatierapporten.
 Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor
onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk
worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels
worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage
zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.
Wilt u de bij NVM/Brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact
op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het
verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

