
Privacyverklaring 

Persoons Vastgoed B.V. gevestigd te ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Peperstraat 17 
5211 KM ’s-Hertogenbosch 
Telnr: 073-6122026 
Email: info@persoonsvastgoed.nl 

Ten behoeve waarvan gebruiken wij uw persoonsgegevens: 

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruikt maakt van onze diensten ten behoeve 
een relatie verhuurder/huurder, koper/verkoper of verkoper/koper. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij: 

- Voor- en Achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum en geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Loonstrook 
- Inschrijfbewijs studie (van toepassing bij studenten) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens: 

- Voor het opmaken van een huurovereenkomst of koopovereenkomst 
- Om u te kunnen bellen of mailen uit hoofde van onze dienstverlening 
- Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek 
- Om u toe te voegen als woningzoekende aan ons bestand 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens en beveiliging: 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij zij wettelijk 
verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren, en daarmee ook de persoonsgegevens.  

Beveiliging: 

Ons kantoor draagt er zorg voor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd en beschermd 
tegen ongeautoriseerd gebruik. 

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens: 

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons kantoor 
onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal in beginsel binnen vier weken op 



een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot 
verwijdering zal ons kantoor de betreffende 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.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze richten aan 
info@persoonsvastgoed.nl. U zult dan z.s.m. van ons een reactie ontvangen. 
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