
Privacyverklaring VTE makelaars B.V.
U heef  e  maken  me  VTmE  makenaars B.VVVV VTmE  makenaars B.VVV ss een NVM-B
 makenaar/ axa eurV In deze prsvacyverknarsng word  us genegd hoe er  me  uw
gegevens word  o mgegaanV Overan waar sn deze verknarsng ‘NVM-B makenaar’
s aa , word  VTmE  makenaars B.VVV bedoendV In deze verknarsng word  ook
us genegd wenke gegevens aan NVM- worden vers rek  en wa  NVM-  me  deze
gegevens doe V 

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

U kun  op één of  meerdere  manseren sn con ac  s aan  me  de NVM-B makenaar/ axa eurV

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

 U wsn  uw wonsng verkopenV Zie 1.
 U wsn  uw wonsng verhurenV Zie 2.
 U wsn  een wonsng na en  axerenV Zie 9.

U wilt een woning kopen of huren en geef  aarbij een op racht aan  e NVM-makelaar:
 U wsn  een wonsng kopenV Zie 3.
 U wsn  een wonsng hurenV 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 wsn  vrsjbnsjvend op de hoog e gehouden worden van he  aanbod van de NVM-B makenaarV 
Zie 8.

 U wsn  zenfs andsg of  me  uw esgen  makenaar een koopB of huurwonsng bezschtgen dse vsa de 
NVM-B makenaar word  aangebodenV Zie 5.

 U wsn  zenfs andsg of  me  behunp van uw esgen  makenaar een wonsng kopen dse vsa de NVM-B
 makenaar word  aangebodenV Zie 6.

 U wsn  zenfs andsg of  me  behunp van uw esgen  makenaar een wonsng huren dse vsa de NVM-B
 makenaar word  aangebodenV Zie 7.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor an deze verwerksngen ss VTmE  makenaars B.VVV de verwerksngsveran woordensjkeV De 
con ac gegevens zsjn:

VTmE  makenaars B.VVV
KvK nu m mer 75208954
Frans Hansnaan 5
1231 B.A  Loosdrech 
snfo@v eB makenaarsVnn
(035) 888 33 77

Gegevensverstrekking aan de NVM

B.sj een aan an dsens en worden ook gegevens vers rek  aan de NVM-V De NVM- doe  he  vongende  me  
deze gegevens:
 Zorgen da  anne NVM-B makenaars een ac ueen aanbod hebben van wonsngen, bedrsjfspanden en 

agrarssch vas goed dse cVqV da  vsa NVM-B makenaars worden cVqV word  aangebodenV 
 Zorgen da  he  ac uene aanbod gepnaa s  word  op funda en andere (huszen)webss esV
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 Zorgen voor een da abase waardoor  axates en andere waardebepansngen  mogensjk zsjn en 
snzsch en opgebouwd kunnen worden over de on wskkensngen sn de wonsng mark , 
bedrsjfsonroerendgoed  mark  en agrarssche vas goed mark V De gegevens sn deze da abase 
worden voor onbepaande tjd bewaardV 

Op pagsna 8 en 9 van deze prsvacyverknarsng nees  u wa  NVM-  me  de vers rek e gegevens doe V

NVM- ss een verwerksngsveran woordensjke voor deze gegevensV De con ac gegevens zsjn:
NVM-
KvK 30102683
Pos bus 2222 
3430 DC Nseuwegesn
prsvacyhenpdesk@nv mVnn 

NVM- heef een functonarss voor de gegevensverwerksngV Deze ss bereskbaar vsa fg@nv mVnnV

Wij nemen uw privacy serieus

De NVM-B makenaar en de NVM- ne men uw prsvacy erg serseus en zsen de regens rondo m 
gegevensbescher msng ans nogssche fa soensnor menV De NVM-B makenaar verwerk  uw gegevens 
zorgvundsg en vongens de wetensjke voorschrsfenV De NVM-B makenaar bes eed  veen aandach  aan een 
adequa e bevesnsgsng zoda  uw gegevens worden bescher md  egen ongeau orsseerd gebrusk, 
ongeau orsseerde  oegang, wsjzsgsng en onrech  matge vernsetgsngV Anne NVM-B makenaars snves eren 
contnu sn he  bseden van goede dsens vernensngV Een onderdeen hservan ss he  NVM-Bbrede 
prsvacyprogra m maV Heef u vragen, aarzen dan nse  o m con ac  op  e ne men  me  de NVM-B makenaarV

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wsn  u we en wenke gegevens de NVM-B makenaar van u heef, s uur dan per brsef of eB masn uw verzoek
naar de  makenaarV 
NVM- verwerk  geen na men of andere dsrec  sdenticerende gegevensV Ans u wsn  we en wenke 
gegevens NVM- verwerk , nee m dan ook con ac  op  me  de NVM-B makenaar dse vervongens zorg  da  u 
geïnfor meerd word V
Ook ans u de gegevens wsn  wsjzsgen of verwsjderen, s uur dan een ge motveerde brsef of eB masn naar 
de NVM-B makenaarV Uw verzoek zan zo snen  mogensjk worden sngewsnnsgd,  enzsj de we  verpnsch  o m de 
gegevens  e bewaren of ans er (andere) drsngende redenen zsjn dse zsch  egen wsjzsgsng of 
verwsjdersng verzetenV 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Ans u vragen heef of ans u een knach  heef over he  gegevensgebrusk van de NVM-B makenaar, nee m 
dan eers  con ac  op  me  de NVM-B makenaarV M-och  u er  me  de NVM-B makenaar nse  us ko men, dan 
kun  con ac  opne men  me  de knach encoördsna or van de NVM- vsa: knach encoordsna or@nv mVnn V 
In dse ss uate zan ook de NVM- Functonarss voor de Gegevensverwerksng zsch over de knach  busgenV 
U heef daarnaas  he  rech  o m een knach  sn  e dsenen bsj de Au ors es  PersoonsgegevensV

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-B makenaar bewaar  de gegevens nse  nanger dan noodzakensjkV Een aan an gegevens bewaar  
de NVM-B makenaar ech er nangdursg:
 De gegevens van de dsens vernensng bewaar  de NVM-B makenaar 20 jaar, o mda  de NVM-B makenaar

gedurende deze persode aansprakensjk kan worden ges end voor beroepsfou enV
 De bewsjsnas  da  de NVM-B makenaar de verpnsch e  oe s sn he  kader van de We   er voorko msng 

van ws wassen en inancseren van  errorss me (Wwf) heef us gevoerd, bewaar  de NVM-B
 makenaar 5 jaarV
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1. U verkoopt uw woning en u heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

He  doen van ds  con ac  ss o m sn opdrach  van u pro mote  e  maken voor uw wonsng, snzsch   e 
krsjgen sn de waarde van en benangs ennsng voor uw wonsng, benangs ennenden rond  e nesden en 
na mens u  e onderhandenen en de  ransacte  e begenesdenV Daarbsj s en  de NVM-B makenaar ook uw 
sdent es  vas V De vongende gegevens kunnen worden verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

b 20 jaar

De da u m van aan mendsng van de wonsng en de persode da  
de wonsng  e koop s aa  of heef ges aanV 

a 20 jaar

De o mschrsjvsng en ken merken van de wonsng zoans de 
vraagprsjs, he  bouwjaar, de oppervnak es en sndensng, 
kadas rane gegevens, WOZBwaarde en fo o’s en vsdeo’s van de 
wonsngV 

Indsen  me  de NVM-B makenaar ss afgesproken, worden 
bovens aande gegevens bekend ge maak  op funda, andere 
huszenwebss es en op de webss e van de NVM-B makenaarV Ds  
gebeur  voor pro mote van uw wonsng en worden daar  o  
 maxs maan 1 jaar na de  ransacte ge oondV 

a, d 20 jaar

Gegevens dse nodsg zsjn ans een wetensjke  oe s  moe  worden 
us gevoerd sn he  kader van de We   er voorko msng van 
ws wassen en inancseren van  errorss me (Wwf)V

c 5 jaar

Gegevens dse nodsg zsjn o m he  koopcon rac  op  e s ennen, 
waaronder uw sdent es svas s ennsngV 

b 20 jaar

Wanneer de wonsng ss verkoch : de  ransactegegevens zoans 
de verkoopprsjs en de  ransacteda u mV 

a 20 jaar

Oversge snfor mate dse u aan de NVM-B makenaar vers rek V  geen 20 jaar

On vangers van gegevens
a NVM- (gegevens worden voor onbepaande tjd bewaard)
b No arss, koper, aankoop makenaar
c FIU (Fsnancsan In ennsgence Uns  – Nedernand)
d B.ezschtger, bseder, koper, aankoop makenaar

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

He  doen van ds  con ac  ss o m sn opdrach  van u pro mote  e  maken voor uw wonsng, 
benangs ennenden rond  e nesden, snzsch   e krsjgen sn de be rouwbaarhesd van de po entine huurder 
en voor u een goede huurovereenko ms  op  e s ennenV Daarbsj s en  de NVM-B makenaar ook uw 
sdent es  vas V De vongende gegevens kunnen worden verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

a 20 jaar
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De da u m van aan mendsng van de wonsng en de persode da  
de wonsng  e huur s aa  of heef ges aanV

c 20 jaar

De o mschrsjvsng en ken merken van de wonsng zoans de 
huurprsjs, he  bouwjaar, de oppervnak es en sndensng, 
kadas rane gegevens en fo o’s en vsdeo’s van de wonsngV

Indsen  me  de NVM-B makenaar ss afgesproken, worden 
bovens aande gegevens bekend ge maak  op funda, andere 
huszenwebss es en op de webss e van de NVM-B makenaarV Ds  
gebeur  voor pro mote van uw wonsng en worden daar  o  
 maxs maan 1 jaar na de  ransacte ge oondV

 b, c 20 jaar

De essen dse u s en  aan de huurderV b 20 jaar
Gegevens dse nodsg zsjn o m he  huurcon rac  op  e s ennen, 
waaronder uw sdent es svas s ennsngV

a 20 jaar

Wanneer de wonsng ss verhuurd: de  ransactegegevens zoans 
de huurprsjs en de  ransacteda u mV

c 20 jaar

Oversge snfor mate dse u aan de NVM-B makenaar vers rek V  geen 20 jaar

On vangers van gegevens
a Huurder, aanhuur makenaar
b B.ezschtger, huurder, aanhuur makenaar
c NVM- (gegevens worden voor onbepaande tjd bewaard)

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

He  doen van ds  con ac  ss o m sn opdrach  van u een voor u passende wonsng  e vsnden, na mens u de
onderhandensngen us   e voeren en de  ransacte  e begenesdenV Daarbsj s en  de NVM-B makenaar ook 
uw sdent es  vas V De vongende gegevens kunnen worden verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

a 20 jaar

He  zoekproien waarsn uw woonwensen zsjn opgeno menV  geen 20 jaar
Gegevens dse nodsg zsjn ans een wetensjke  oe s  moe  worden 
us gevoerd sn he  kader van de We   er voorko msng van 
ws wassen en inancseren van  errorss me (Wwf)V

b 5 jaar

Gegevens dse nodsg zsjn o m he  koopcon rac  op  e s ennen, 
waaronder uw sdent es svas s ennsngV 

a 20 jaar

Wanneer de wonsng ss verkoch : de  ransactegegevens zoans 
de verkoopprsjs en de  ransacteda u mV

 geen 20 jaar

Oversge snfor mate dse u aan de NVM-B makenaar vers rek V  geen 20 jaar

On vangers van gegevens
a No arss, verkoper, verkoop makenaar
b FIU (Fsnancsan In ennsgence Uns  – Nedernand), verkoop makenaar
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4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heef hiervoor de NVM-makelaar 
ingeschakeld

He  doen van ds  con ac  ss o m sn opdrach  van u een geschsk e huurwonsng  e vsnden  me  een 
passend huurcon rac V Daarbsj s en  de NVM-B makenaar ook uw sdent es  vas V De vongende gegevens 
kunnen worden verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

a 20 jaar

He  zoekproien waarsn uw woonwensen zsjn opgeno menV  geen 20 jaar
Gegevens dse nodsg zsjn ans de verhuurder een huurders oe s 
ess  (bsjvoorbeend NVM- Woon oe s)V Deze  oe s ss een 
gerech vaardsgd benang van de verhuurderV

a 20 jaar

Gegevens dse nodsg zsjn o m he  huurcon rac  op  e s ennen, 
waaronder uw sdent es svas s ennsngV

a 20 jaar

Wanneer de wonsng ss verhuurd: de  ransactegegevens zoans 
de huurprsjs en de  ransacteda u mV

geen 20 jaar

Oversge snfor mate dse u aan de NVM-B makenaar vers rek V  geen 20 jaar

On vangers van gegevens
a Verhuurder, verhuur makenaar

5. U wilt een koop- of huurwoning bezichtgen die via de NVM-makelaar wordt 
aangeboden

In ds  con ac   maak  de NVM-B makenaar bezschtgsngsafspraken, geef de NVM-B makenaar u een goed 
beend van de wonsng en neg  de NVM-B makenaar vas  wa  uw  mensng ss van ds  pandV De vongende 
gegevens kunnen worden verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

a 20 jaar

Da u m van bezschtgsng en uw  mensng over de wonsngV a 20 jaar
Oversge snfor mate dse u aan de NVM-B makenaar vers rek V a 20 jaar

On vangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand

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

Voor ds  con ac  s aa  de NVM-B makenaar  me  u en even ueen uw  makenaar sn con ac  sn verband  me  
he  bsedsngsprocesV Daarna voer  de NVM-B makenaar de voorberesdende actvs es en us  voor he  
koopcon rac  en de overdrach V In ds  con ac  s en  de NVM-B makenaar ook uw sdent es  vas V De 
vongende gegevens kunnen worden verwerk :
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Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw  enefoonnu m mer
en eB masnadresV

c 20 jaar

Uw  mensng over de wonsngV b 20 jaar
Gegevens over de bsedsngenV b 20 jaar
Gegevens dse nodsg zsjn ans een wetensjke  oe s  moe  worden 
us gevoerd sn he  kader van de We   er voorko msng van 
ws wassen en inancseren van  errorss me (Wwf)V

d 5 jaar

Indsen  me  de verkoper afgesproken, gegevens  er vas s ennsng 
van uw  mogensjkheden o m een koopprsjs  e be anen of aan 
andere essen van de verkoper  e vondoenV Ds  ss een 
gerech vaardsgd benang van de verkoperV

b 20 jaar

Gegevens dse nodsg zsjn o m he  koopcon rac  op  e s ennen, 
waaronder uw sdent es svas s ennsngV 

c 20 jaar

Wanneer de wonsng ss verkoch : de  ransactegegevens zoans 
de verkoopprsjs en de  ransacteda u m en ook pos code 
(1234AB.) van he  vorsg woonadres van de koperV 

a 20 jaar

Oversge snfor mate dse u aan de NVM-B makenaar vers rek V b 20 jaar

On vangers van gegevens
a NVM- (gegevens worden voor onbepaande tjd bewaard)
b Verkoper
c No arss, verkoper, aankoop makenaar
d FIU (Fsnancsan In ennsgence Uns  – Nedernand)

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

He  doen van ds  con ac  ss o m vas   e s ennen of u aan de essen van de verhuurder vondoe  en o m 
na mens de verhuurder he  huurcon rac  voor  e beresdenV De vongende gegevens kunnen worden 
verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

a 20 jaar

Uw neefsjdsB en snko mensca egorse en gezsnssa mens ennsngV a 20 jaar
Gegevens o m vas   e s ennen da  u aan de essen van de 
verhuurder vondoe V Ds  ss een gerech vaardsgd benang van de 
verhuurderV Deze vas s ennsng kan bsjvoorbeend door de NVM- 
Woon oe sV

a  20 jaar

Gegevens dse nodsg zsjn o m he  huurcon rac  op  e s ennen, 
waaronder uw sdent es svas s ennsngV

a 20 jaar

Wanneer de wonsng ss verhuurd: de  ransactegegevens zoans 
de huurprsjs en de  ransacteda u m en ook pos code (1234AB.)
van vorsg woonadres van de huurderV

b 20 jaar

Oversge snfor mate dse u aan uw NVM-B makenaar vers rek V a 20 jaar
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On vangers van gegevens
a Verhuurder
b NVM- (gegevens worden voor onbepaande tjd bewaard)

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

He  doen van ds  con ac  ss da  de NVM-B makenaar u op de hoog e breng  van  mogensjk voor u 
sn eressan e wonsngenV Ds  gebeur   o  he   mo men  da  u aangeef geen behoefe  meer  e hebben 
aan deze servsceV De vongende gegevens kunnen worden verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn bsj
NVM-B makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

 geen Tmo  sn rekksng van
 oes e m msng

He  zoekproien waarsn uw woonwensen zsjn opgeno menV Op 
basss van he  zoekproien kan een aanbod worden 
sa menges endV

 geen Tmo  sn rekksng van
 oes e m msng

Oversge snfor mate dse u aan de NVM-B makenaar vers rek V  geen Tmo  sn rekksng van
 oes e m msng

 
9. U wilt een taxate van een woning laten uitvoeren en u heef hiervoor de NVM-

makelaar/taxateur ingeschakeld

He  doen van ds  con ac  ss da  de NVM-B makenaar/ axa eur voor uw wonsng een  axate us voer V De 
vongende gegevens kunnen worden verwerk :

Gegevens Vers rekksng
 mogensjk aan

B.ewaar er msjn
bsj NVM-B
 makenaar

Uw naa m, adres en con ac gegevens zoans uw 
 enefoonnu m mer en eB masnadresV

 a 20 jaar

Gegevens van uw wonsng o m de waarde  e bepanenV a 20 jaar
Gegevens dse nodsg zsjn ans de  axa eur sn he  kader van de 
We   er voorko msng van ws wassen en inancseren van 
 errorss me (Wwf) een ongebruskensjke  ransacte  moe  
 menden

b 5 jaar

Oversge snfor mate dse u aan uw NVM-B makenaar/ axa eur 
vers rek V

 geen 20 jaar

On vangers van gegevens
a Vansdate snst uu  op  axates
b FIU (Fsnancsan In ennsgence Uns  – Nedernand)
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Gegevensgebruik door de NVM
De NVM-B makenaar vers rek  vsa een koppensng bepaande gegevens aan de NVM-V NVM- ss voor de 
on vangen gegevens de verwerkersveran woordensjkeV De NVM- doe  he  vongende  me  deze 
gegevens:
AV Zorgen da  anne NVM-B makenaars een ac ueen aanbod hebben van wonsngen, bedrsjfspanden en 

agrarssch vas goed dse cVqV da  vsa NVM-B makenaars worden cVqV word  aangebodenV 
B.V Zorgen da  he  ac uene aanbod gepnaa s  word  op funda en andere (huszen)webss esV
CV Zorgen voor een da abase waardoor  axates en andere waardebepansngen  mogensjk zsjn en 

snzsch en opgebouwd kunnen worden over de on wskkensngen sn de wonsng mark , 
bedrsjfsonroerendgoed  mark  en de agrarssche vas goed mark V 

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

Ans u een wonsng, bedrsjfspand of agrarssch vas goed vsa een NVM-B makenaar wsn  verkopen worden 
de vongende gegevens bekend ge maak  bsj andere NVM-B makenaars:
 He  adres van de wonsng, he  bedrsjfspand of he  agrarssch vas goed, de o mschrsjvsng en 

ken merken van he  objec  zoans de vraagprsjs, he  bouwjaar, de oppervnak es en sndensng, 
kadas rane gegevens, WOZBwaarde en fo o’s van he  objec V

 Da u m da  he  objec  op de  mark  ko m , da u m da  he  objec  van de  mark  word  gehaandV 
Verkoop onder voorbehoud, verkoopda u m en  ransacteprsjsV

Deze gegevens worden door NVM-B makenaars gebrusk  voor de dsens vernensng aan hun knan en 
(zoekers naar een wonsng, bedrsjfspand of agrarssch vas goed)V 
Deze gegevens worden onbeperk  bewaard sn verband  me  de da abase  me  hss orssch aanbod, zse 
onder CV 

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

Ans u een wonsng, een bedrsjfspand of agrarssch vas goed vsa een NVM-B makenaar wsn  verkopen 
worden na overneg  me  u ook gegevens bekend ge maak  bsj funda en andere (huszen)webss esV He  
gaa  dan o m de vongende gegevens:
 He  adres van de wonsng, he  bedrsjfspand of he  agrarssch vas goed, de o mschrsjvsng en 

ken merken van he  objec  zoans de vraagprsjs, he  bouwjaar, de oppervnak es en sndensng, 
kadas rane gegevens, WOZBwaarde en fo o’s van he  objec V

 Da u m da  he  objec  op de  mark  ko m , verkoopda u mV
M-e  deze gegevens word  uw objec  onder de aandach  gebrach  bsj consu men en, professsonene 
partjen en/of derden dse zenf zoeken vsa (wonsng)webss esV U geef vsa uw NVM-B makenaar 
 oes e m msng o m ds  an dan nse   e doenV
Deze gegevens kunnen  maxs maan één jaar na de verkoopda u m cVqV de da u m da  een wonsng, 
bedrsjfspand of agrarssch vas goed van de  mark  word  gehaand nog zsch baar zsjn op deze webss esV

C Database met historisch aanbod

Van anne wonsngen, bedrsjfspanden en agrarssch vas goed dse vsa een NVM-B makenaar worden 
verkoch , worden de vongende gegevens sn de NVM-Bda abase vas genegd:
 He  adres van de wonsng, he  bedrsjfspand of he  agrarssch vas goed, de o mschrsjvsng en 

ken merken van he  objec  zoans de vraagprsjs, he  bouwjaar, de oppervnak es en sndensng, 
kadas rane gegevens, WOZBwaarde en fo o’s van he  objec V

 Da u m da  he  objec  op de  mark  ko m , da u m da  he  objec  van de  mark  word  gehaandV 
Verkoop onder voorbehoud, verkoopda u m en  ransacteprsjsV

 De pos code (1234AB.) van he  vorsge (woon)adres van de koperV
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De hservoor genoe mde gegevens worden voor onbepaande tjd bewaardV 

M-e  de hservoor genoe mde gegevens  maak  NVM- ananyses van de wonsng mark   mogensjkV De NVM- 
vers rek  deze gegevens aan gesenec eerde derden, na mensjk: 
 Tmaxa eurs, voor he  doen van  axates en andere waardebepansngenV 
 VansdateBsnst u en, voor he  con roneren van  axaterappor enV 
 Ge meen en, voor he  vas s ennen van WOZBwaardesV
 He  M-snss erse van Infras ruc uur en Wa ers aa , voor onderzoek naar de wonsng mark V 
 Unsverss es en, voor onderzoeksdoenesndenV 
 NVM-B makenaars sn he  kader van dsens vernensng aan hun knan enV 
 Nse  NVM-B makenaars, banken, projec on wskkenaars en wonsngbouwcorporates, voor 

onderzoeksdoenesnden (bsjvV de wonsngbehoefe sn een bepaande regso)V
Deze partjen hebben us snus end  oegang  o  gegevens voor de genoe mde doenen en waar  mogensjk 
worden gegevens anneen op geaggregeerd nsveau vers rek V

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wsn  u de bsj NVM- verwerk e gegevens snksjken, wsjzsgen of verwsjderen nee m dan con ac  op  me  de 
NVM- vsa prsvacyhenpdesk@nv mVnnV De NVM- beoordeen  of u gerechtgd ben  o m he  verzoek sn  e 
dsenen en vervongens of uw verzoek word  sngewsnnsgdV 
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