
Privacyverklaring  

For sale Makelaardij verzameld persoonsgegevens over u via www.forsalemakelaardij.nl en doet er 

alles aan om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw 

gegevens wordt omgegaan, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.  

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG)  

Verwerking van uw gegevens  

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:  

- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan  

- Het adviseren en bemiddelen bij aan- en verkoop van woningen  

- Het adviseren en bemiddelen bij huur en verhuur van woningen  

- Het taxeren van woningen  

- Het adviseren en bemiddelen bij nieuwbouwwoningen  

- Het vrijblijvend ingeschreven staan als zoeker voor het aanbod van For sale Makelaardij  

- Het communiceren met onze relaties  

- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)  

- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen  

For sale Makelaardij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. 

Alle personen die namens For sale Makelaardij van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn 

verplicht hierover geheimhouding te betrachten.  

Derden  

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve aan 

notarissen, banken, taxateurs, kredietverstrekkers en ontwikkelaars voor de volgende doeleinden: 

opstellen koopaktes, marketingactiviteiten, advisering en bemiddeling in financiële producten en als 

het een tussenpersoon betreft. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze 

nodig hebben om de met u afgesproken diensten te kunnen verrichten. In sommige gevallen zijn we 

wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende 

autoriteiten. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat 

ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de 

privacywetgeving.  

Anonieme gegevens  

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de 

website. Met deze gegevens kunnen wij bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar 

daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als 

persoonsgegevens. Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites 

van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen 

dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden 

u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.  

Wat zijn uw rechten?  

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen 

ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.  

1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht 

http://www.forsalemakelaardij.nl/


verstrekken wij u kosteloos.  

2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, 

dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk 

goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.  

3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, 

dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw 

verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen 

verwijdering van uw gegevens verzetten.  

4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. 

Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet 

aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek 

zullen wij dan uiteraard voldoen.  

5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw 

accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw 

verzoek uitvoeren.  

6. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, 

accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze 

informatie hebben ontvangen.  

Wijzigingen in ons beleid worden in dit document bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze 

pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt 

of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u ons privacybeleid heeft gelezen, het 

accepteert en ermee instemt.  

Vragen?  

For sale Makelaardij neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons 

op te nemen:  

For sale Makelaardij  

Domela Nieuwenhuisstraat 12, 8426 LE Appelscha  

Telefoon: 06-46514552  

Mail: info@forsalemakelaardij.nl  
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