
Privacyverklaring 

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Adriaanse & de Koning omgaan met uw gegevens. 

Adriaanse & de Koning respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met 
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige 
transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot 
deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de 
rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de 
website van de Autoriteit persoonsgegevens : https://autoriteitpersoonsgegenvens.nl/nl 

De aan u voorliggende beschikbare privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat 
een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd? 

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Adriaanse & de Koning voor het verzorgen van uw 
hypotheekaanvraag, het aanvragen van een financiering of het beheren van uw verzekeringspakket. 
Wij leggen de volgende gegevens vast: 

• Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres 
• Gegevens die nodig zijn voor de hypotheekaanvraag zoals, uw opdrachtbevestiging tot 

bemiddeling,  het koopcontract, het taxatierapport van de woning, de offerte van de 
hypotheekverstrekker, en alle overige informatie die u aan ons verstrekt 

• De gegevens van alle voor u afgesloten polissen voor uw woonhuisverzekeringen, zoals 
bijvoorbeeld de opstal-, inboedel, autoverzekeringen. En de correspondentie daaromtrent. 

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor? 

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. 
Deze gegevens gebruiken wij voor een betere dienstverlening, het onderhouden van een relatie met 
u en het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Registratie persoonsgegevens! 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (electronisch) beveiligd register. 

 

Toegang tot gegevens! 

Uitsluitend medewerkers van Adriaanse & de Koning hebben toegang tot het systeem waarin uw 
gegevens zijn opgeslagen.  



 

Beveiliging en bewaartermijn! 

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens 
beschermd worden tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en 
onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de 
hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke 
verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. 

 

Inzage, correctie en verwijdering! 

Op uw verzoek tot inzage van uw gegevens, correctie of verwijdering daarvan, zullen wij zo snel 
mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken na uw aanvraag, reageren. Verwijdering vindt zo snel 
mogelijk plaats tenzij de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren of indien er andere 
(dringende) redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

 

Vragen? 

Adriaanse & de Koning neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen. 

 

  

 

 


