
Privacyverklaring makelaardij Simone Dijkman
Makelaardij 
U heef  e maken me  makelaardij〫 Sjmone ij〫kman Makelaardij〫.e Makelaar
Sjmone ij〫kman Makelaardij〫 js een NVM-makelaar/ axa eur.e In dieze
prjvacyverklarjng wordi  uj gelegdi hoe er me  uw gegevens wordi  omgegaan.e
Overal waar jn dieze verklarjng ‘NVM-makelaar’ s aa , wordi  makelaardij〫
Sjmone ij〫kman Makelaardij〫 bedioeldi.e In dieze verklarjng wordi  ook uj gelegdi
welke gegevens aan NVM wordien vers rek  en wa  NVM me  dieze gegevens dioe .e 

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kun  op één of meerdiere manjeren jn con ac  s aan me  die NVM-makelaar/ axa eur.e

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geef  aarbij op racht aan  e NVM-
makelaar/taxateur:

 U wjl  uw wonjng verkopen.e Zie 1.
 U wjl  uw wonjng verhuren.e Zie 2.
 U wjl  een wonjng la en  axeren.e Zie 9.

U wilt een woning kopen of huren en geef  aarbij een op racht aan  e NVM-makelaar:
 U wjl  een wonjng kopen.e Zie 3.
 U wjl  een wonjng huren.e Zie 4.

Als u op zoek bent naar een woning en u heef hiervoor niet  e NVM-makelaar via een op racht 
ingeschakel   an zijn  e volgen e situates mogelijk:

 U wjl  vrj〫blj〫vendi op die hoog e gehoudien wordien van he  aanbodi van die NVM-makelaar.e 
Zie 8.

 U wjl  zelfs andijg of me  uw ejgen makelaar een koop- of huurwonjng bezjchtgen dije vja die 
NVM-makelaar wordi  aangebodien.e Zie 5.

 U wjl  zelfs andijg of me  behulp van uw ejgen makelaar een wonjng kopen dije vja die NVM-
makelaar wordi  aangebodien.e Zie 6.

 U wjl  zelfs andijg of me  behulp van uw ejgen makelaar een wonjng huren dije vja die NVM-
makelaar wordi  aangebodien.e Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

U wilt uw be rijfspan  of agrarisch vastgoe  verkopen, verhuren of laten taxeren en geef  aarbij 
op racht aan  e NVM-makelaar/taxateur:

 U wjl  uw bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi verkopen.e Zie 10.
 U wjl  uw bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi verhuren.e Zie 11.
 U wjl  een bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi la en  axeren.e Zie 9.

U wilt een be rijfspan  of agrarisch vastgoe  kopen of huren en geef  aarbij op racht aan  e NVM-
makelaar:

 U wjl  een bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi kopen.e Zie 12.
 U wjl  een bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi huren.e Zie 13.
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Als u op zoek bent naar een be rijfspan  of agrarisch vastgoe  en u heef hiervoor niet  e NVM-
makelaar via een op racht ingeschakel   an zijn  e volgen e situates mogelijk:

 U wjl  vrj〫blj〫vendi op die hoog e gehoudien wordien van he  aanbodi van die NVM-makelaar.e 
Zie 8.

 U wjl  zelfs andijg of me  uw ejgen makelaar een bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi voor 
koop of huur bezjchtgen welke vja die NVM-makelaar wordi  aangebodien.e Zie 5.

 U wjl  zelfs andijg of me  behulp van uw ejgen makelaar een bedirj〫fspandi of agrarjsch 
vas goedi kopen dije vja die NVM-makelaar wordi  aangebodien.e Zie 14.

 U wjl  zelfs andijg of me  behulp van uw ejgen makelaar een bedirj〫fspandi of agrarjsch 
vas goedi huren dije vja die NVM-makelaar wordi  aangebodien.e Zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al dieze verwerkjngen js makelaardij〫 Sjmone ij〫kman Makelaardij〫 die 
verwerkjngsveran woordielj〫ke.e ie con ac gegevens zj〫n:

Sjmone ij〫kman Makelaardij〫
KvK 34312445
Paradij〫svogel 9, 1551RW, Wes zaan
jnfo@sjmonedij〫kman.enl
075-7725155 

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bj〫 een aan al dijens en wordien ook gegevens vers rek  aan die NVM.e ie NVM dioe  he  volgendie me  
dieze gegevens:
 Zorgen dia  alle NVM-makelaars een ac ueel aanbodi hebben van wonjngen, bedirj〫fspandien en 

agrarjsch vas goedi dije c.eq.e dia  vja NVM-makelaars wordien c.eq.e wordi  aangebodien.e 
 Zorgen dia  he  ac uele aanbodi geplaa s  wordi  op fundia en andiere (hujzen)websj es.e
 Zorgen voor een dia abase waardioor  axates en andiere waardiebepaljngen mogelj〫k zj〫n en 

jnzjch en opgebouwdi kunnen wordien over die on wjkkeljngen jn die wonjngmark , 
bedirj〫fsonroerendigoedi mark  en agrarjsche vas goedimark .e ie gegevens jn dieze dia abase 
wordien voor onbepaaldie t〫di bewaardi.e 

Lees hjer wa  NVM me  die vers rek e gegevens dioe .e     

NVM js een verwerkjngsveran woordielj〫ke voor dieze gegevens.e ie con ac gegevens zj〫n:
NVM
KvK 30102683
Pos bus 2222 
3430 iC Njeuwegejn
prjvacyhelpdiesk@nvm.enl 

NVM heef een functonarjs voor die gegevensverwerkjng.e ieze js berejkbaar vja fg@nvm.enl.e

Wij nemen uw privacy serieus

ie NVM-makelaar en die NVM nemen uw prjvacy erg serjeus en zjen die regels rondiom 
gegevensbeschermjng als logjsche fa soensnormen.e ie NVM-makelaar verwerk  uw gegevens 
zorgvuldijg en volgens die wetelj〫ke voorschrjfen.e ie NVM-makelaar bes eedi  veel aandiach  aan een 
adiequa e bevejljgjng zodia  uw gegevens wordien beschermdi  egen ongeau orjseerdi gebrujk, 
ongeau orjseerdie  oegang, wj〫zjgjng en onrech matge vernjetgjng.e  lle NVM-makelaars jnves eren 
contnu jn he  bjedien van goedie dijens verlenjng.e een ondierdieel hjervan js he  NVM-bredie 
prjvacyprogramma.e Heef u vragen, aarzel dian nje  om con ac  op  e nemen me  die NVM-makelaar.e
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Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wjl  u we en welke gegevens die NVM-makelaar van u heef, s uur dian per brjef of e-majl uw verzoek
naar die makelaar.e 
NVM verwerk  geen namen of andiere dijrec  jdienticerendie gegevens.e  ls u wjl  we en welke 
gegevens NVM verwerk , neem dian ook con ac  op me  die NVM-makelaar dije vervolgens zorg  dia  u 
geïnformeerdi wordi .e
Ook als u die gegevens wjl  wj〫zjgen of verwj〫dieren, s uur dian een gemotveerdie brjef of e-majl naar 
die NVM-makelaar.e Uw verzoek zal zo snel mogelj〫k wordien jngewjlljgdi,  enzj〫 die we  verpljch  om die 
gegevens  e bewaren of als er (andiere) dirjngendie redienen zj〫n dije zjch  egen wj〫zjgjng of 
verwj〫dierjng verzeten.e 

Hoe kunt u een klacht indienen?

 ls u vragen heef of als u een klach  heef over he  gegevensgebrujk van die NVM-makelaar, neem 
dian eers  con ac  op me  die NVM-makelaar.e Moch  u er me  die NVM-makelaar nje  uj komen, dian 
kun  con ac  opnemen me  die klach encoördijna or van die NVM vja: klach encoordijna or@nvm.enl .e 
In dije sj uate zal ook die NVM Functonarjs voor die Gegevensverwerkjng zjch over die klach  bujgen.e 
U heef diaarnaas  he  rech  om een klach  jn  e dijenen bj〫 die  u orj ej  Persoonsgegevens.e

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

ie NVM-makelaar bewaar  die gegevens nje  langer dian noodizakelj〫k.e een aan al gegevens bewaar  
die NVM-makelaar ech er langdiurjg:
 een aan al gegevens van die dijens verlenjng bewaar  die NVM-makelaar 20 〫aar, omdia  die NVM-

makelaar gediurendie dieze perjodie aansprakelj〫k kan wordien ges eldi voor beroepsfou en.e
 ie bewj〫slas  dia  die NVM-makelaar die verpljch e  oe s jn he  kadier van die We   er voorkomjng 

van wj wassen en inancjeren van  errorjsme (Wwf) heef uj gevoerdi, bewaar  die NVM-
makelaar 5 〫aar.e

1. U verkoopt uw woning en u heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u promote  e maken voor uw wonjng, jnzjch   e 
krj〫gen jn die waardie van en belangs elljng voor uw wonjng, belangs ellendien rondi  e lejdien en 
namens u  e ondierhandielen en die  ransacte  e begelejdien.e iaarbj〫 s el  die NVM-makelaar ook uw 
jdient ej  vas .e ie volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en overjge con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

B,e 20 〫aar

ie redien van verkoop, bj〫voorbeeldi gro er wonen of 
verandierjng van werk.e

geen 3 〫aar

ie dia um van aanmeldijng van die wonjng en die perjodie dia  
die wonjng  e koop s aa  of heef ges aan.e 

a 20 〫aar

ie omschrj〫vjng en kenmerken van die wonjng zoals die 
vraagprj〫s, he  bouw〫aar, die oppervlak es en jndieljng, 
kadias rale gegevens, WOZ-waardie en fo o’s en vjdieo’s van die
wonjng.e 

Indijen me  die NVM-makelaar js afgesproken, wordien 

a, di,e 20 〫aar
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bovens aandie gegevens bekendi gemaak  op fundia, andiere 
hujzenwebsj es en op die websj e van die NVM-makelaar.e ij  
gebeur  voor promote van uw wonjng en wordien diaar  o  
maxjmaal 1 〫aar na die  ransacte ge oondi.e 
ie redien van een even uele jn rekkjng van die 
bemjdidieljngsopdirach .e

geen 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n als een wetelj〫ke  oe s moe  wordien 
uj gevoerdi jn he  kadier van die We   er voorkomjng van 
wj wassen en inancjeren van  errorjsme (Wwf).e

c 5 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  koopcon rac  op  e s ellen, 
waarondier uw jdient ej svas s elljng.e 

b 20 〫aar

Wanneer die wonjng js verkoch : die  ransactegegevens zoals 
die verkoopprj〫s en die  ransactedia um.e 

a 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar

On vangers van gegevens
a NVM (gegevens wordien voor onbepaaldie t〫di bewaardi)
b No arjs, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Fjnancjal In elljgence Unj  – Nedierlandi)
i
e

Bezjchtger, bjedier, koper, aankoopmakelaar
Taxa eur

2. U verhuurt uw woning en u heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u promote  e maken voor uw wonjng, 
belangs ellendien rondi  e lejdien, jnzjch   e krj〫gen jn die be rouwbaarhejdi van die po entile huurdier 
en voor u een goedie huurovereenkoms  op  e s ellen.e iaarbj〫 s el  die NVM-makelaar ook uw 
jdient ej  vas .e ie volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

a 20 〫aar

ie redien van verhuur.e  geen 3 〫aar
ie omschrj〫vjng en kenmerken van die wonjng zoals die 
huurprj〫s, he  bouw〫aar, die oppervlak es en jndieljng, 
kadias rale gegevens en fo o’s en vjdieo’s van die wonjng.e

Indijen me  die NVM-makelaar js afgesproken, wordien 
bovens aandie gegevens bekendi gemaak  op fundia, andiere 
hujzenwebsj es en op die websj e van die NVM-makelaar.e ij  
gebeur  voor promote van uw wonjng en wordien diaar  o  
maxjmaal 1 〫aar na die  ransacte ge oondi.e

 b 20 〫aar

ie ejsen dije u s el  aan die huurdier.e b 20 〫aar
Gegevens dije nodijg zj〫n om he  huurcon rac  op  e s ellen, 
waarondier uw jdient ej svas s elljng.e

b 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar

On vangers van gegevens
a Huurdier
b Bezjchtger, huurdier, aanhuurmakelaar
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3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heef hiervoor de NVM-makelaar 
ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u een voor u passendie wonjng  e vjndien, namens u die
ondierhandieljngen uj   e voeren en die  ransacte  e begelejdien.e iaarbj〫 s el  die NVM-makelaar ook 
uw jdient ej  vas .e ie volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

a 20 〫aar

He  zoekproiel waarjn uw woonwensen zj〫n opgenomen.e  geen 3 〫aar
Gegevens over uw hujdijge wonjng zoals die koop- en huurprj〫s.e
ie redien van koop, bj〫voorbeeldi gro er wonen of verandierjng
van werk.e

 geen 3 〫aar

Uw leefj〫dis- en jnkomensca egorje en gezjnssamens elljng.e  geen 3 〫aar
Indijen me  u afgesproken, gegevens  er vas s elljng van uw 
inancjerjngsmogelj〫khedien.e

 geen 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n als een wetelj〫ke  oe s moe  wordien 
uj gevoerdi jn he  kadier van die We   er voorkomjng van 
wj wassen en inancjeren van  errorjsme (Wwf).e

b 5 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  koopcon rac  op  e s ellen, 
waarondier uw jdient ej svas s elljng.e 

c 20 〫aar

Wanneer die wonjng js verkoch : die  ransactegegevens zoals 
die verkoopprj〫s en die  ransactedia um.e

 geen 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar

On vangers van gegevens
a Verkoper, verkoopmakelaar
b FIU (Fjnancjal In elljgence Unj  – Nedierlandi), verkoopmakelaar
c No arjs, verkoper, verkoopmakelaar

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heef hiervoor de NVM-makelaar 
ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u een geschjk e huurwonjng  e vjndien me  een 
passendi huurcon rac .e iaarbj〫 s el  die NVM-makelaar ook uw jdient ej  vas .e ie volgendie gegevens 
kunnen wordien verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

a 20 〫aar

He  zoekproiel waarjn uw woonwensen zj〫n opgenomen.e  geen 3 〫aar
Gegevens over uw hujdijge wonjng zoals die koop- en huurprj〫s.e
ie redien van huur, bj〫voorbeeldi gro er wonen of verandierjng 

 geen 3 〫aar
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van werk.e
Uw leefj〫dis- en jnkomensca egorje en gezjnssamens elljng.e  geen 3 〫aar
Indijen me  u afgesproken, gegevens  er vas s elljng van uw 
mogelj〫khedien om een huurprj〫s  e be alen.e

 geen 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n als die verhuurdier een huurdiers oe s 
ejs  (bj〫voorbeeldi NVM Woon oe s).e ieze  oe s js een 
gerech vaardijgdi belang van die verhuurdier.e

a 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  huurcon rac  op  e s ellen, 
waarondier uw jdient ej svas s elljng.e

a 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar

On vangers van gegevens
a Verhuurdier, verhuurmakelaar

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed 
bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dij  con ac  maak  die NVM-makelaar bezjchtgjngsafspraken, geef die NVM-makelaar u een goedi 
beeldi van die wonjng, he  bedirj〫fspandi of he  agrarjsch vas goedi en leg  die NVM-makelaar vas  wa  
uw menjng js van dij  pandi.e ie volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :

Gegevens Vers rekkjng
mogelj〫k aan

Bewaar ermj〫n
bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

a 1 〫aar

ia um van bezjchtgjng en uw menjng over die wonjng, he  
bedirj〫fspandi of he  agrarjsch vas goedi.e

a 1 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e a 1 〫aar

On vangers van gegevens
a Verkoper of verhuurdier van pandi

6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Voor dij  con ac  s aa  die NVM-makelaar me  u en even ueel uw makelaar jn con ac  jn verbandi me  
he  bjedijngsproces.e iaarna voer  die NVM-makelaar die voorberejdiendie actvj ej en uj  voor he  
koopcon rac  en die overdirach .e In dij  con ac  s el  die NVM-makelaar ook uw jdient ej  vas .e ie 
volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

b 20 〫aar

Uw menjng over die wonjng.e b 3 〫aar
Gegevens over die bjedijngen.e b 3 〫aar
Gegevens dije nodijg zj〫n als een wetelj〫ke  oe s moe  wordien 
uj gevoerdi jn he  kadier van die We   er voorkomjng van 
wj wassen en inancjeren van  errorjsme (Wwf).e

di 5 〫aar

6
Versje 3 – 〫unj 2018



Indijen me  die verkoper afgesproken, gegevens  er vas s elljng 
van uw mogelj〫khedien om een koopprj〫s  e be alen of aan 
andiere ejsen van die verkoper  e voldioen.e ij  js een 
gerech vaardijgdi belang van die verkoper.e

b 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  koopcon rac  op  e s ellen, 
waarondier uw jdient ej svas s elljng.e 

c 20 〫aar

Wanneer die wonjng js verkoch : die  ransactegegevens zoals 
die verkoopprj〫s en die  ransactedia um en ook pos codie 
(1234 B) van he  vorjg woonadires van die koper.e 

a 3 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e b 3 〫aar

On vangers van gegevens
a NVM (die gegevens wordien voor onbepaaldie t〫di bewaardi)
b Verkoper
c No arjs, aankoopmakelaar
di FIU (Fjnancjal In elljgence Unj  – Nedierlandi)

7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

He  dioel van dij  con ac  js om vas   e s ellen of u aan die ejsen van die verhuurdier voldioe  en om 
namens die verhuurdier he  huurcon rac  voor  e berejdien.e ie volgendie gegevens kunnen wordien 
verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

a 20 〫aar

Uw leefj〫dis- en jnkomensca egorje en gezjnssamens elljng.e a 3 〫aar
Gegevens om vas   e s ellen dia  u aan die ejsen van die 
verhuurdier voldioe .e ij  js een gerech vaardijgdi belang van die 
verhuurdier.e ieze vas s elljng kan bj〫voorbeeldi dioor die NVM 
Woon oe s.e

a  5 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  huurcon rac  op  e s ellen, 
waarondier uw jdient ej svas s elljng.e

a 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan uw NVM-makelaar vers rek .e a 3 〫aar

On vangers van gegevens
a Verhuurdier

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-
makelaar

He  dioel van dij  con ac  js dia  die NVM-makelaar u op die hoog e breng  van mogelj〫k voor u 
jn eressan e wonjngen, bedirj〫fspandien of agrarjsch vas goedi.e ij  gebeur   o  he  momen  dia  u 
aangeef geen behoefe meer  e hebben aan dieze servjce.e ie volgendie gegevens kunnen wordien 
verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n bj〫
NVM-makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw  geen To  jn rekkjng van
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 elefoonnummer en e-majladires.e  oes emmjng
He  zoekproiel waarjn uw woonwensen zj〫n opgenomen.e Op 
basjs van he  zoekproiel kan een aanbodi wordien 
samenges eldi.e

 geen To  jn rekkjng van
 oes emmjng

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e  geen To  jn rekkjng van
 oes emmjng

 
9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten 

uitvoeren en u heef hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js dia  die NVM-makelaar/ axa eur voor uw wonjng, bedirj〫fspandi of agrarjsch 
vas goedi een  axate uj voer .e ie volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :

Gegevens Vers rekkjng
mogelj〫k aan

Bewaar ermj〫n
bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

 a 20 〫aar

Gegevens van uw wonjng, bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi 
om die waardie  e bepalen.e

a 20 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n als die  axa eur jn he  kadier van die 
We   er voorkomjng van wj wassen en inancjeren van 
 errorjsme (Wwf) een ongebrujkelj〫ke  ransacte moe  
meldien

b 5 〫aar

Overjge jnformate dije u aan uw NVM-makelaar/ axa eur 
vers rek .e

 geen 20 〫aar

On vangers van gegevens
a Valjdiate jnst uu  op  axates
b FIU (Fjnancjal In elljgence Unj  – Nedierlandi)

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heef hiervoor de NVM-
makelaar ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u promote  e maken voor uw bedirj〫fspandi of 
agrarjsch vas goedi, jnzjch   e krj〫gen jn die waardie van en belangs elljng voor uw pandi, 
belangs ellendien rondi  e lejdien en namens u  e ondierhandielen en die  ransacte  e begelejdien.e 
iaarbj〫 s el  die NVM-makelaar ook uw jdient ej  vas .e ie volgendie gegevens kunnen wordien 
verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, bedirj〫fsnaam, adires en overjge con ac gegevens 
zoals uw  elefoonnummer en e-majladires.e

b 20 〫aar

ie redien van verkoop.e  geen 3 〫aar
ie dia um van aanmeldijng van he  pandi en die perjodie dia  he 
pandi  e koop s aa  of heef ges aan.e 

a 20 〫aar

ie omschrj〫vjng en kenmerken van he  pandi zoals die a, di 20 〫aar
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vraagprj〫s, he  bouw〫aar, die oppervlak es en jndieljng, 
kadias rale gegevens, fo o’s en vjdieo’s van he  pandi.e 

Indijen me  die NVM-makelaar js afgesproken wordien 
bovens aandie gegevens bekendi gemaak  op fundia, andiere 
vas goedi websj es en op die websj e van die NVM-makelaar.e 
ij  gebeur  voor promote van uw bedirj〫fspandi en wordien 
diaar  o  maxjmaal 1 〫aar na die  ransacte ge oondi.e
ie redien van een even uele jn rekkjng van die 
bemjdidieljngsopdirach .e

 geen 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n als een wetelj〫ke  oe s moe  wordien 
uj gevoerdi jn he  kadier van die We   er voorkomjng van 
wj wassen en inancjeren van  errorjsme (Wwf).e Hjerbj〫 
wordien ook die jdient ej en van die uj ejndielj〫k (Ultma e 
Beneicjal Owners) vas ges eldi en vas gelegdi.e

c 5 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  koopcon rac  op  e s ellen, 
waarondier uw jdient ej svas s elljng.e 

b 20 〫aar

Wanneer he  pandi js verkoch : die  ransactegegevens zoals die
verkoopprj〫s en die  ransactedia um.e 

a 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan uw NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar

On vangers van gegevens
a NVM (die gegevens wordien voor onbepaaldie t〫di bewaardi)
b No arjs, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Fjnancjal In elljgence Unj  – Nedierlandi), aankoopmakelaar
di Bezjchtger, bjedier, koper, aankoopmakelaar

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heef hiervoor de NVM-
makelaar ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u promote  e maken voor uw bedirj〫fspandi of 
agrarjsch vas goedi, belangs ellendien rondi  e lejdien, jnzjch   e krj〫gen jn die be rouwbaarhejdi van die 
po entile huurdier en voor u een goedie huurovereenkoms  op  e s ellen.e iaarbj〫 s el  die NVM-
makelaar ook uw jdient ej  vas .e ie volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, organjsatenaam, adires en con ac gegevens zoals 
uw  elefoonnummer en e-majladires.e

a 20 〫aar

ie redien van verhuur.e  geen 3 〫aar
ie omschrj〫vjng en kenmerken van he  pandi zoals die 
huurprj〫s, he  bouw〫aar, die oppervlak es en jndieljng, 
kadias rale gegevens en fo o’s en vjdieo’s van he  pandi.e
In overleg me  u wordien dieze gegevens ook op geselec eerdie 
websj es geplaa s  voor promote van he  pandi.e 

b 20 〫aar

ie ejsen dije u s el  aan die huurdier.e b 20 〫aar
Gegevens dije nodijg zj〫n om he  huurcon rac  op  e s ellen, 
waarondier die jdient ej svas s elljng van die  ekenbevoegdie.e

b 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan uw NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar
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On vangers van gegevens
a Huurdier
b Bezjchtger,huurdier, aanhuurmakelaar

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u 
heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u een voor u een passendi bedirj〫fspandi of agrarjsch 
vas goedi  e vjndien, namens u die ondierhandieljngen uj   e voeren en die  ransacte  e begelejdien.e 
iaarbj〫 s el  die NVM-makelaar ook uw jdient ej  vas .e ie volgendie gegevens kunnen wordien 
verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, organjsatenaam, adires en con ac gegevens zoals 
uw  elefoonnummer en e-majladires.e

c 20 〫aar

He  zoekproiel waarjn uw hujsvestngswensen zj〫n 
opgenomen.e

 geen 3 〫aar

Gegevens over uw hujdijge hujsvestng zoals die koop- en 
huurprj〫s.e ie redien van koop.e

 geen 3 〫aar

Uw ejsen aan die hujsvestng.e c 3 〫aar
Indijen me  u afgesproken, gegevens  er vas s elljng van uw 
inancjerjngsmogelj〫khedien.e

 geen 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n als een wetelj〫ke  oe s moe  wordien 
uj gevoerdi jn he  kadier van die We   er voorkomjng van 
wj wassen en inancjeren van  errorjsme (Wwf).e Hjerbj〫 
wordien die jdient ej en van die uj ejndielj〫k (Ultma e Beneicjal
Owners) vas ges eldi en vas gelegdi.e

b 5 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  koopcon rac  op  e s ellen, 
waarondier die jdient ej svas s elljng van die  ekenbevoegdie.e 
ieze gegevens wordien ook aan die verkopendie makelaar en 
die no arjs vers rek .e

di 20 〫aar

Wanneer he  bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi js verkoch : 
die  ransactegegevens zoals die verkoopprj〫s en die 
 ransactedia um.e

geen 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan uw NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar

On vangers van gegevens
a NVM (die gegevens wordien voor onbepaaldie t〫di bewaardi)
b FIU (Fjnancjal In elljgence Unj  – Nedierlandi), verkoopmakelaar
c Verkoper, verkoopmakelaar
di No arjs, verkoper, verkoopmakelaar

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heef 
hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

He  dioel van dij  con ac  js om jn opdirach  van u een geschjk  bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi  e 
vjndien me  een passendi huurcon rac .e iaarbj〫 s el  die NVM-makelaar ook uw jdient ej  vas .e ie 
volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :
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Gegevens Vers rekkjng
mogelj〫k aan

Bewaar ermj〫n
bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, organjsatenaam, adires en con ac gegevens zoals 
uw  elefoonnummer en e-majladires.e

a 20 〫aar

He  zoekproiel waarjn uw hujsvestngswensen zj〫n 
opgenomen.e

 geen 3 〫aar

Gegevens over uw hujdijge hujsvestng zoals die koop- en 
huurprj〫s.e

 geen 3 〫aar

Uw ejsen aan die hujsvestng.e a 3 〫aar
Indijen me  u afgesproken, gegevens  er vas s elljng van uw 
mogelj〫khedien om een huurprj〫s  e be alen.e

 geen 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n als die verhuurdier een huurdiers oe s 
(NVM Busjness oe s) ejs .e ieze  oe s js een gerech vaardijgdi 
belang van die verhuurdier.e

a 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  huurcon rac  op  e s ellen, 
waarondier die jdient ej svas s elljng van die  ekenbevoegdie.e

a 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e  geen 3 〫aar

On vangers van gegevens
a Verhuurdier, verhuurmakelaar

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar 
wordt aangeboden

U wjl  een bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi kopen dije vja die NVM-makelaar wordi  aangebodien.e 
Voor dij  con ac  s aa  die NVM-makelaar me  u en even ueel uw makelaar jn con ac  jn verbandi me  
he  bjedijngsproces.e iaarna voer  die NVM-makelaar die voorberejdiendie actvj ej en uj  voor he  
koopcon rac  en die overdirach .e In dij  con ac  s el  die NVM-makelaar ook uw jdient ej  vas .e ie 
volgendie gegevens kunnen wordien verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, organjsatenaam, adires en con ac gegevens zoals 
uw  elefoonnummer en e-majladires.e

b 20 〫aar

Uw menjng over he  aangebodien pandi.e b 3 〫aar
Gegevens over die bjedijngen.e b 3 〫aar
Gegevens dije nodijg zj〫n als een wetelj〫ke  oe s moe  wordien 
uj gevoerdi jn he  kadier van die We   er voorkomjng van 
wj wassen en inancjeren van  errorjsme (Wwf).e Hjerbj〫 
wordien die jdient ej en van die uj ejndielj〫k (Ultma e Beneicjal 
Owners) vas ges eldi en vas gelegdi.e

di 5 〫aar

Indijen me  die verkoper afgesproken, gegevens  er vas s elljng 
van uw mogelj〫khedien om een koopprj〫s  e be alen of aan 
andiere ejsen van die verkoper  e voldioen.e ij  js een 
gerech vaardijgdi belang van die verkoper.e

b 3 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  koopcon rac  op  e s ellen, 
waarondier die jdient ej svas s elljng van die  ekenbevoegdie.e 

c 20 〫aar

Wanneer die wonjng js verkoch : die  ransactegegevens zoals 
die verkoopprj〫s en die  ransactedia um en ook pos codie 

a 3 〫aar
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(1234 B) van he  vorjg hujsvestngsadires van die koper.e
Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e b 3 〫aar

On vangers van gegevens
a NVM (die gegevens wordien voor onbepaaldie t〫di bewaardi)
b Verkoper
c No arjs, koper, aankoopmakelaar
di FIU (Fjnancjal In elljgence Unj  – Nedierlandi)

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar 
wordt aangeboden

U wjl  een bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi huren dije vja die NVM-makelaar wordi  aangebodien.e 
He  dioel van dij  con ac  js om vas   e s ellen of u aan die ejsen van die verhuurdier voldioe  en om 
namens die verhuurdier he  huurcon rac  voor  e berejdien.e ie volgendie gegevens kunnen wordien 
verwerk :
Gegevens Vers rekkjng

mogelj〫k aan
Bewaar ermj〫n

bj〫 NVM-
makelaar

Uw naam, adires en con ac gegevens zoals uw 
 elefoonnummer en e-majladires.e

a 20 〫aar

Uw ejsen aan die hujsvestng.e a 3 〫aar
Gegevens om vas   e s ellen dia  u aan die ejsen van die 
verhuurdier voldioe .e ij  js een gerech vaardijgdi belang van die 
verhuurdier.e ieze vas s elljng kan bj〫voorbeeldi dioor die NVM 
Busjness oe s.e

a  5 〫aar

Gegevens dije nodijg zj〫n om he  huurcon rac  op  e s ellen, 
waarondier die jdient ej svas s elljng van die  ekenbevoegdie.e

a 20 〫aar

Overjge jnformate dije u aan die NVM-makelaar vers rek .e a 3 〫aar

On vangers van gegevens Rol 
a Verhuurdier, verhuurmakelaar Veran woordielj〫ke
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Gegevensgebruik door de NVM
ie NVM-makelaar vers rek  vja een koppeljng bepaaldie gegevens aan die NVM.e NVM js voor die 
on vangen gegevens die verwerkersveran woordielj〫ke.e ie NVM dioe  he  volgendie me  dieze 
gegevens:
 .e Zorgen dia  alle NVM-makelaars een ac ueel aanbodi hebben van wonjngen, bedirj〫fspandien en 

agrarjsch vas goedi dije c.eq.e dia  vja NVM-makelaars wordien c.eq.e wordi  aangebodien.e 
B.e Zorgen dia  he  ac uele aanbodi geplaa s  wordi  op fundia en andiere (hujzen)websj es.e
C.e Zorgen voor een dia abase waardioor  axates en andiere waardiebepaljngen mogelj〫k zj〫n en 

jnzjch en opgebouwdi kunnen wordien over die on wjkkeljngen jn die wonjngmark , 
bedirj〫fsonroerendigoedi mark  en die agrarjsche vas goedimark .e 

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

 ls u een wonjng, bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi vja een NVM-makelaar wjl  verkopen wordien 
die volgendie gegevens bekendi gemaak  bj〫 andiere NVM-makelaars:
 He  adires van die wonjng, he  bedirj〫fspandi of he  agrarjsch vas goedi, die omschrj〫vjng en 

kenmerken van he  ob〫ec  zoals die vraagprj〫s, he  bouw〫aar, die oppervlak es en jndieljng, 
kadias rale gegevens, WOZ-waardie en fo o’s van he  ob〫ec .e

 ia um dia  he  ob〫ec  op die mark  kom , dia um dia  he  ob〫ec  van die mark  wordi  gehaaldi.e 
Verkoop ondier voorbehoudi, verkoopdia um en  ransacteprj〫s.e

ieze gegevens wordien dioor NVM-makelaars gebrujk  voor die dijens verlenjng aan hun klan en 
(zoekers naar een wonjng, bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi).e 
ieze gegevens wordien onbeperk  bewaardi jn verbandi me  die dia abase me  hjs orjsch aanbodi, zje 
ondier C.e 

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, 
waaronder funda

 ls u een wonjng, een bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi vja een NVM-makelaar wjl  verkopen 
wordien na overleg me  u ook gegevens bekendi gemaak  bj〫 fundia en andiere (hujzen)websj es.e He  
gaa  dian om die volgendie gegevens:
 He  adires van die wonjng, he  bedirj〫fspandi of he  agrarjsch vas goedi, die omschrj〫vjng en 

kenmerken van he  ob〫ec  zoals die vraagprj〫s, he  bouw〫aar, die oppervlak es en jndieljng, 
kadias rale gegevens, WOZ-waardie en fo o’s van he  ob〫ec .e

 ia um dia  he  ob〫ec  op die mark  kom , verkoopdia um.e
Me  dieze gegevens wordi  uw ob〫ec  ondier die aandiach  gebrach  bj〫 consumen en, professjonele 
part〫en en/of dierdien dije zelf zoeken vja (wonjng)websj es.e U geef vja uw NVM-makelaar 
 oes emmjng om dij  al dian nje   e dioen.e
ieze gegevens kunnen maxjmaal één 〫aar na die verkoopdia um c.eq.e die dia um dia  een wonjng, 
bedirj〫fspandi of agrarjsch vas goedi van die mark  wordi  gehaaldi nog zjch baar zj〫n op dieze websj es.e

C Database met historisch aanbod

Van alle wonjngen, bedirj〫fspandien en agrarjsch vas goedi dije vja een NVM-makelaar wordien 
verkoch , wordien die volgendie gegevens jn die NVM-dia abase vas gelegdi:
 He  adires van die wonjng, he  bedirj〫fspandi of he  agrarjsch vas goedi, die omschrj〫vjng en 

kenmerken van he  ob〫ec  zoals die vraagprj〫s, he  bouw〫aar, die oppervlak es en jndieljng, 
kadias rale gegevens, WOZ-waardie en fo o’s van he  ob〫ec .e

 ia um dia  he  ob〫ec  op die mark  kom , dia um dia  he  ob〫ec  van die mark  wordi  gehaaldi.e 
Verkoop ondier voorbehoudi, verkoopdia um en  ransacteprj〫s.e

 ie pos codie (1234 B) van he  vorjge (woon)adires van die koper.e
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ie hjervoor genoemdie gegevens wordien voor onbepaaldie t〫di bewaardi.e 

Me  die hjervoor genoemdie gegevens maak  NVM analyses van die wonjngmark  mogelj〫k.e ie NVM 
vers rek  dieze gegevens aan geselec eerdie dierdien, namelj〫k: 
 Taxa eurs, voor he  dioen van  axates en andiere waardiebepaljngen.e 
 Valjdiate-jnst u en, voor he  con roleren van  axaterappor en.e 
 Gemeen en, voor he  vas s ellen van WOZ-waardies.e
 He  Mjnjs erje van Infras ruc uur en Wa ers aa , voor ondierzoek naar die wonjngmark .e 
 Unjversj ej en, voor ondierzoeksdioelejndien.e 
 NVM-makelaars jn he  kadier van dijens verlenjng aan hun klan en.e 
 Nje  NVM-makelaars, banken, pro〫ec on wjkkelaars en wonjngbouwcorporates, voor 

ondierzoeksdioelejndien (bj〫v.e die wonjngbehoefe jn een bepaaldie regjo).e
ieze part〫en hebben uj sluj endi  oegang  o  gegevens voor die genoemdie dioelen en waar mogelj〫k 
wordien gegevens alleen op geaggregeerdi njveau vers rek .e

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wjl  u die bj〫 NVM verwerk e gegevens jnkj〫ken, wj〫zjgen of verwj〫dieren neem dian con ac  op me  die 
NVM vja prjvacyhelpdiesk@nvm.enl.e ie NVM beoordieel  of u gerechtgdi ben  om he  verzoek jn  e 
dijenen en vervolgens of uw verzoek wordi  jngewjlljgdi.e 
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