
Privacy & Persoonsgegevens 
Voor het afsluiten van verzekeringen, verrichten van administratieve werkzaamheden en 
overige uit te voeren opdrachten zijn uw persoonsgegevens van belang voor een correcte en 
snelle afwikkeling van het verzoek. Mede in het kader van de WFT en de Wwft dienen de 
persoonsgegevens gecontroleerd en vastgelegd te worden. 
 
Ons kantoor verwerkt alleen de nodige gegevens om de gewenste producten af te kunnen 
nemen en om verder contact te kunnen onderhouden. De overige gegevens die ter sprake 
komen, kunnen op uw verzoek, of voor toekomstige risico-analyse, worden geadministreerd in 
onze administratie. Wij verkopen geen persoonsgegevens. De gegevens worden alleen 
verwerkt voor de afgenomen diensten en bijzondere wijzigingen binnen ons kantoor (o.a. 
adreswijzigingen en rechtsvormwijzigingen). Daarnaast worden persoonsgegevens alleen aan 
derden verstrekt, indien ons de opdracht is gegeven een contact te leggen tussen u en een 
met ons samenwerkende partner(s) (o.a. expertises, taxaties en hypotheekadviezen). 
 
Onder de gegevens die wij verwerken, wordt verstaan: 
-Adresgegevens 
-Persoonsgegevens 
-Inkomens en financiële gegevens 
-Kennis en ervaring in afgenomen diensten 
-t.b.v. inkomens- en vermogensproducten ook ziekte en/of letsel gegevens 
-Schadeverleden en maatschappelijk ongewenst verleden (o.a. strafrechtelijk verleden) 
 
Voor het aanvragen van inkomensverzekeringen, vermogensproducten en belastingaangiften 
dienen wij uw burgerservicenummer te verwerken. Zonder dit gegeven kan het product of de 
aangifte niet aan u als persoon worden gebonden. Deze wordt ook enkel verwerkt voor de 
afgenomen dienst waarvoor u ons ingeschakeld heeft en zal nimmer aan een derde worden 
verstrekt. 
 
In geval van administratieve werkzaamheden voor werkgevers worden ook eenzelfde 
gegevens opgevraagd en verwerkt van de medewerkers, voor zover noodzakelijk. 
 
Over uw bij ons beschikbare persoonsgegevens heeft u onder andere de volgende rechten: 
-Opvraag opgave van aanwezige persoonsgegevens 
-Correctie verzoek van aanwezige gegevens 
-Verzoek tot verwijderen van bepaalde gegevens 
-Beperken van het gebruik van de aanwezige gegevens 
-Doorsturen van benodigde gegevens naar een derde op uw verzoek 
-Opgave van de bron van extern verstrekte persoonsgegevens 
 
Uw gegevens worden afgesloten opgeslagen en de digitale data wordt beschermd voor zover 
mogelijk te verwachten mag zijn van een kantoor van dergelijke omvang. 
 
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is 
omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met ons kantoor. 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. 


