Privacyverklaring VTE makelaars o.g.
U heef e maken me VTE makelaas .g VTE makelaas .g i een NV-.
makelaas/ axa eus In deze psivacyvesklasing w.sd ui gelegd h.e es me uw
gegeven w.sd .mgegaan Ovesal waas in deze vesklasing ‘NV-.makelaas’
aa , w.sd VTE makelaas .g bed.eld In deze vesklasing w.sd ..k ui gelegd
welke gegeven aan NV- w.sden ves sek en wa NV- me deze gegeven
d.e 

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kun .p één .f meesdese maniesen in c.n ac

aan me de NV-.makelaas/ axa eus

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geef aarbij op racht aan e NVMmakelaar/taxateur:
 U wil uw w.ning vesk.pen Zie 1.
 U wil uw w.ning veshusen Zie 2.
 U wil een w.ning la en axesen Zie 9.
U wilt een woning kopen of huren en geef aarbij een op racht aan e NVM-makelaar:
 U wil een w.ning k.pen Zie 3.
 U wil een w.ning husen 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 wil vsijblijvend .p de h..g e geh.uden w.sden van he aanb.d van de NV-.makelaas
Zie 8.
 U wil zelf andig .f me uw eigen makelaas een k..p. .f huusw.ning bezichtgen die via de
NV-.makelaas w.sd aangeb.den Zie 5.
 U wil zelf andig .f me behulp van uw eigen makelaas een w.ning k.pen die via de NV-.
makelaas w.sd aangeb.den Zie 6.
 U wil zelf andig .f me behulp van uw eigen makelaas een w.ning husen die via de NV-.
makelaas w.sd aangeb.den Zie 7.

Verwerkingsverantwoordelijke
V..s al deze vesweskingen i VTE makelaas .g de veswesking vesan w..sdelijke De
c.n ac gegeven zijn:
VTE makelaas .g
KvK nummes 59927984
Fsan Hal laan 5
1231 BA L.. dsech
inf.@v e.makelaas nl
035 – 888 33 77

Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aan al dien en w.sden ..k gegeven ves sek aan de NV- De NV- d.e he v.lgende me
deze gegeven :
 Z.sgen da alle NV-.makelaas een ac ueel aanb.d hebben van w.ningen, bedsijf panden en
agsasi ch va g.ed die cq da via NV-.makelaas w.sden cq w.sd aangeb.den
 Z.sgen da he ac uele aanb.d geplaa w.sd .p funda en andese (huizen)web i e 
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Z.sgen v..s een da aba e waasd..s axate en andese waasdebepalingen m.gelijk zijn en
inzich en .pgeb.uwd kunnen w.sden .ves de .n wikkelingen in de w.ningmask ,
bedsijf .ns.esendg.ed mask en agsasi che va g.edmask  De gegeven in deze da aba e
w.sden v..s .nbepaalde tjd bewaasd
Op pagina 8 en 9 van deze psivacyvesklasing lee u wa NV- me de ves sek e gegeven d.e 
NV- i een veswesking vesan w..sdelijke v..s deze gegeven  De c.n ac gegeven zijn:
NVKvK 30102683
P. bu 2222
3430 DC Nieuwegein
psivacyhelpde k@nvmnl
NV- heef een funct.nasi v..s de gegeven veswesking Deze i beseikbaas via fg@nvmnl

Wij nemen uw privacy serieus
De NV-.makelaas en de NV- nemen uw psivacy esg esieu en zien de segel s.nd.m
gegeven be chesming al l.gi che fa .en n.smen De NV-.makelaas veswesk uw gegeven
z.sgvuldig en v.lgen de wetelijke v..s chsifen De NV-.makelaas be eed veel aandach aan een
adequa e beveiliging z.da uw gegeven w.sden be chesmd egen .ngeau .si eesd gebsuik,
.ngeau .si eesde .egang, wijziging en .nsech matge vesnietging Alle NV-.makelaas inve esen
c.ntnu in he bieden van g.ede dien veslening Een .ndesdeel hiesvan i he NV-.bsede
psivacyps.gsamma Heef u vsagen, aaszel dan nie .m c.n ac .p e nemen me de NV-.makelaas

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wil u we en welke gegeven de NV-.makelaas van u heef, uus dan pes bsief .f e.mail uw vesz.ek
naas de makelaas
NV- veswesk geen namen .f andese disec identicesende gegeven  Al u wil we en welke
gegeven NV- veswesk , neem dan ..k c.n ac .p me de NV-.makelaas die vesv.lgen z.sg da u
geïnf.smeesd w.sd 
O.k al u de gegeven wil wijzigen .f veswijdesen, uus dan een gem.tveesde bsief .f e.mail naas
de NV-.makelaas Uw vesz.ek zal z. nel m.gelijk w.sden ingewilligd, enzij de we vesplich .m de
gegeven e bewasen .f al es (andese) dsingende sedenen zijn die zich egen wijziging .f
veswijdesing veszeten

Hoe kunt u een klacht indienen?
Al u vsagen heef .f al u een klach heef .ves he gegeven gebsuik van de NV-.makelaas, neem
dan ees c.n ac .p me de NV-.makelaas -.ch u es me de NV-.makelaas nie ui k.men, dan
kun c.n ac .pnemen me de klach enc.ösdina .s van de NV- via: klach enc..sdina .s@nvmnl 
In die i uate zal ..k de NV- Funct.nasi v..s de Gegeven veswesking zich .ves de klach buigen
U heef daasnaa he sech .m een klach in e dienen bij de Au .si ei Pes ..n gegeven 

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?
De NV-.makelaas bewaas de gegeven nie langes dan n..dzakelijk Een aan al gegeven bewaas
de NV-.makelaas ech es langdusig:
 De gegeven van de dien veslening bewaas de NV-.makelaas 20 jaas, .mda de NV-.makelaas
gedusende deze pesi.de aan psakelijk kan w.sden ge eld v..s bes.ep f.u en
 De bewij la da de NV-.makelaas de vesplich e .e in he kades van de We es v..sk.ming
van wi wa en en inanciesen van ess.si me (Wwf) heef ui gev.esd, bewaas de NV-.
makelaas 5 jaas
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1. U verkoopt uw woning en u heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
He d.el van di c.n ac i .m in .pdsach van u ps.m.te e maken v..s uw w.ning, inzich e
ksijgen in de waasde van en belang elling v..s uw w.ning, belang ellenden s.nd e leiden en
namen u e .ndeshandelen en de san acte e begeleiden Daasbij el de NV-.makelaas ..k uw
ident ei va  De v.lgende gegeven kunnen w.sden veswesk :
Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 
De da um van aanmelding van de w.ning en de pesi.de da
de w.ning e k..p aa .f heef ge aan
De .m chsijving en kenmesken van de w.ning z.al de
vsaagpsij , he b.uwjaas, de .ppesvlak e en indeling,
kada sale gegeven , WOZ.waasde en f. .’ en vide.’ van de
w.ning
Indien me de NV-.makelaas i afge ps.ken, w.sden
b.ven aande gegeven bekend gemaak .p funda, andese
huizenweb i e en .p de web i e van de NV-.makelaas Di
gebeus v..s ps.m.te van uw w.ning en w.sden daas .
maximaal 1 jaas na de san acte ge ..nd
Gegeven die n.dig zijn al een wetelijke .e m.e w.sden
ui gev.esd in he kades van de We es v..sk.ming van
wi wa en en inanciesen van ess.si me (Wwf)
Gegeven die n.dig zijn .m he k..pc.n sac .p e ellen,
waas.ndes uw ident ei va elling
Wannees de w.ning i vesk.ch : de san actegegeven z.al
de vesk..ppsij en de san acteda um
Ovesige inf.smate die u aan de NV-.makelaas ves sek 

a
b
c
d

b

Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

a

20 jaas

a, d

20 jaas

c

5 jaas

b

20 jaas

a

20 jaas

geen

20 jaas

On vanges van gegeven
NV- (gegeven w.sden v..s .nbepaalde tjd bewaasd)
N. asi , k.pes, aank..pmakelaas
FIU (Financial In elligence Uni – Nedesland)
Bezichtges, biedes, k.pes, aank..pmakelaas

2. U verhuurt uw woning en u heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
He d.el van di c.n ac i .m in .pdsach van u ps.m.te e maken v..s uw w.ning,
belang ellenden s.nd e leiden, inzich e ksijgen in de be s.uwbaasheid van de p. entile huusdes
en v..s u een g.ede huus.veseenk.m .p e ellen Daasbij el de NV-.makelaas ..k uw
ident ei va  De v.lgende gegeven kunnen w.sden veswesk :
Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 

a
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Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

De da um van aanmelding van de w.ning en de pesi.de da
de w.ning e huus aa .f heef ge aan
De .m chsijving en kenmesken van de w.ning z.al de
huuspsij , he b.uwjaas, de .ppesvlak e en indeling,
kada sale gegeven en f. .’ en vide.’ van de w.ning
Indien me de NV-.makelaas i afge ps.ken, w.sden
b.ven aande gegeven bekend gemaak .p funda, andese
huizenweb i e en .p de web i e van de NV-.makelaas Di
gebeus v..s ps.m.te van uw w.ning en w.sden daas .
maximaal 1 jaas na de san acte ge ..nd
De ei en die u el aan de huusdes
Gegeven die n.dig zijn .m he huusc.n sac .p e ellen,
waas.ndes uw ident ei va elling
Wannees de w.ning i veshuusd: de san actegegeven z.al
de huuspsij en de san acteda um
Ovesige inf.smate die u aan de NV-.makelaas ves sek 

c

20 jaas

b, c

20 jaas

b
a

20 jaas
20 jaas

c

20 jaas

geen

20 jaas

On vanges van gegeven
Huusdes, aanhuusmakelaas
Bezichtges, huusdes, aanhuusmakelaas
NV- (gegeven w.sden v..s .nbepaalde tjd bewaasd)

a
b
c

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

ingeschakeld
He d.el van di c.n ac i .m in .pdsach van u een v..s u pa ende w.ning e vinden, namen u de
.ndeshandelingen ui e v.esen en de san acte e begeleiden Daasbij el de NV-.makelaas ..k
uw ident ei va  De v.lgende gegeven kunnen w.sden veswesk :
Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 
He z.ekps.iel waasin uw w..nwen en zijn .pgen.men
Gegeven die n.dig zijn al een wetelijke .e m.e w.sden
ui gev.esd in he kades van de We es v..sk.ming van
wi wa en en inanciesen van ess.si me (Wwf)
Gegeven die n.dig zijn .m he k..pc.n sac .p e ellen,
waas.ndes uw ident ei va elling
Wannees de w.ning i vesk.ch : de san actegegeven z.al
de vesk..ppsij en de san acteda um
Ovesige inf.smate die u aan de NV-.makelaas ves sek 

a
b

a

Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

geen
b

20 jaas
5 jaas

a

20 jaas

geen

20 jaas

geen

20 jaas

On vanges van gegeven
N. asi , vesk.pes, vesk..pmakelaas
FIU (Financial In elligence Uni – Nedesland), vesk..pmakelaas
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4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heef hiervoor de NVM-makelaar

ingeschakeld
He d.el van di c.n ac i .m in .pdsach van u een ge chik e huusw.ning e vinden me een
pa end huusc.n sac  Daasbij el de NV-.makelaas ..k uw ident ei va  De v.lgende gegeven
kunnen w.sden veswesk :
Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 
He z.ekps.iel waasin uw w..nwen en zijn .pgen.men
Gegeven die n.dig zijn al de veshuusdes een huusdes .e
ei (bijv..sbeeld NV- W..n .e ) Deze .e i een
gesech vaasdigd belang van de veshuusdes
Gegeven die n.dig zijn .m he huusc.n sac .p e ellen,
waas.ndes uw ident ei va elling
Wannees de w.ning i veshuusd: de san actegegeven z.al
de huuspsij en de san acteda um
Ovesige inf.smate die u aan de NV-.makelaas ves sek 

a

Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

geen
a

20 jaas
20 jaas

a

20 jaas

geen

20 jaas

geen

20 jaas

On vanges van gegeven
Veshuusdes, veshuusmakelaas

a

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

aangeboden
In di c.n ac maak de NV-.makelaas bezichtging af psaken, geef de NV-.makelaas u een g.ed
beeld van de w.ning en leg de NV-.makelaas va wa uw mening i van di pand De v.lgende
gegeven kunnen w.sden veswesk :
Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 
Da um van bezichtging en uw mening .ves de w.ning
Ovesige inf.smate die u aan de NV-.makelaas ves sek 

a

a

Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

a
a

20 jaas
20 jaas

On vanges van gegeven
Vesk.pes .f veshuusdes van pand

6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
V..s di c.n ac aa de NV-.makelaas me u en even ueel uw makelaas in c.n ac in vesband me
he bieding ps.ce  Daasna v.es de NV-.makelaas de v..sbeseidende actvi ei en ui v..s he
k..pc.n sac en de .vesdsach  In di c.n ac el de NV-.makelaas ..k uw ident ei va  De
v.lgende gegeven kunnen w.sden veswesk :
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Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw elef..nnummes
en e.mailadse 
Uw mening .ves de w.ning
Gegeven .ves de biedingen
Gegeven die n.dig zijn al een wetelijke .e m.e w.sden
ui gev.esd in he kades van de We es v..sk.ming van
wi wa en en inanciesen van ess.si me (Wwf)
Indien me de vesk.pes afge ps.ken, gegeven es va elling
van uw m.gelijkheden .m een k..ppsij e be alen .f aan
andese ei en van de vesk.pes e v.ld.en Di i een
gesech vaasdigd belang van de vesk.pes
Gegeven die n.dig zijn .m he k..pc.n sac .p e ellen,
waas.ndes uw ident ei va elling
Wannees de w.ning i vesk.ch : de san actegegeven z.al
de vesk..ppsij en de san acteda um en ..k p. c.de
(1234AB) van he v.sig w..nadse van de k.pes
Ovesige inf.smate die u aan de NV-.makelaas ves sek 

a
b
c
d

c

Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

b
b
d

20 jaas
20 jaas
5 jaas

b

20 jaas

c

20 jaas

a

20 jaas

b

20 jaas

On vanges van gegeven
NV- (gegeven w.sden v..s .nbepaalde tjd bewaasd)
Vesk.pes
N. asi , vesk.pes, aank..pmakelaas
FIU (Financial In elligence Uni – Nedesland)

7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
He d.el van di c.n ac i .m va e ellen .f u aan de ei en van de veshuusdes v.ld.e en .m
namen de veshuusdes he huusc.n sac v..s e beseiden De v.lgende gegeven kunnen w.sden
veswesk :
Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 
Uw leefijd . en ink.men ca eg.sie en gezin amen elling
Gegeven .m va e ellen da u aan de ei en van de
veshuusdes v.ld.e  Di i een gesech vaasdigd belang van de
veshuusdes Deze va elling kan bijv..sbeeld d..s de NVW..n .e 
Gegeven die n.dig zijn .m he huusc.n sac .p e ellen,
waas.ndes uw ident ei va elling
Wannees de w.ning i veshuusd: de san actegegeven z.al
de huuspsij en de san acteda um en ..k p. c.de (1234AB)
van v.sig w..nadse van de huusdes
Ovesige inf.smate die u aan uw NV-.makelaas ves sek 

a

Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

a
a

20 jaas
20 jaas

a

20 jaas

b

20 jaas

a

20 jaas

Psivacyvesklasing VTE makelaas .g ves ie 04.09.2018 pagina 6 van 9

On vanges van gegeven
Veshuusdes
NV- (gegeven w.sden v..s .nbepaalde tjd bewaasd)

a
b

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

makelaar
He d.el van di c.n ac i da de NV-.makelaas u .p de h..g e bseng van m.gelijk v..s u
in ese an e w.ningen Di gebeus . he m.men da u aangeef geen beh.efe mees e hebben
aan deze esvice De v.lgende gegeven kunnen w.sden veswesk :
Gegeven
Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 
He z.ekps.iel waasin uw w..nwen en zijn .pgen.men Op
ba i van he z.ekps.iel kan een aanb.d w.sden
amenge eld
Ovesige inf.smate die u aan de NV-.makelaas ves sek 

Ves sekking
m.gelijk aan
geen
geen
geen

Bewaas esmijn bij
NV-.makelaas
T. in sekking van
.e emming
T. in sekking van
.e emming
T. in sekking van
.e emming

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

makelaar/taxateur ingeschakeld
He d.el van di c.n ac i da de NV-.makelaas/ axa eus v..s uw w.ning een axate ui v.es  De
v.lgende gegeven kunnen w.sden veswesk :
Gegeven

Ves sekking
m.gelijk aan

Uw naam, adse en c.n ac gegeven z.al uw
elef..nnummes en e.mailadse 
Gegeven van uw w.ning .m de waasde e bepalen
Gegeven die n.dig zijn al de axa eus in he kades van de
We es v..sk.ming van wi wa en en inanciesen van
ess.si me (Wwf) een .ngebsuikelijke san acte m.e
melden
Ovesige inf.smate die u aan uw NV-.makelaas/ axa eus
ves sek 

a
b

a

Bewaas esmijn
bij NV-.
makelaas
20 jaas

a
b

20 jaas
5 jaas

geen

20 jaas

On vanges van gegeven
Validate in t uu .p axate
FIU (Financial In elligence Uni – Nedesland)
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Gegevensgebruik door de NVM
De NV-.makelaas ves sek via een k.ppeling bepaalde gegeven aan de NV- NV- i v..s de
.n vangen gegeven de vesweskes vesan w..sdelijke De NV- d.e he v.lgende me deze
gegeven :
A Z.sgen da alle NV-.makelaas een ac ueel aanb.d hebben van w.ningen, bedsijf panden en
agsasi ch va g.ed die cq da via NV-.makelaas w.sden cq w.sd aangeb.den
B Z.sgen da he ac uele aanb.d geplaa w.sd .p funda en andese (huizen)web i e 
C Z.sgen v..s een da aba e waasd..s axate en andese waasdebepalingen m.gelijk zijn en
inzich en .pgeb.uwd kunnen w.sden .ves de .n wikkelingen in de w.ningmask ,
bedsijf .ns.esendg.ed mask en de agsasi che va g.edmask 

A

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

Al u een w.ning, bedsijf pand .f agsasi ch va g.ed via een NV-.makelaas wil vesk.pen w.sden
de v.lgende gegeven bekend gemaak bij andese NV-.makelaas :
 He adse van de w.ning, he bedsijf pand .f he agsasi ch va g.ed, de .m chsijving en
kenmesken van he .bjec z.al de vsaagpsij , he b.uwjaas, de .ppesvlak e en indeling,
kada sale gegeven , WOZ.waasde en f. .’ van he .bjec 
 Da um da he .bjec .p de mask k.m , da um da he .bjec van de mask w.sd gehaald
Vesk..p .ndes v..sbeh.ud, vesk..pda um en san actepsij 
Deze gegeven w.sden d..s NV-.makelaas gebsuik v..s de dien veslening aan hun klan en
(z.ekes naas een w.ning, bedsijf pand .f agsasi ch va g.ed)
Deze gegeven w.sden .nbepesk bewaasd in vesband me de da aba e me hi .si ch aanb.d, zie
.ndes C

B
Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites,
waaronder funda
Al u een w.ning, een bedsijf pand .f agsasi ch va g.ed via een NV-.makelaas wil vesk.pen
w.sden na .vesleg me u ..k gegeven bekend gemaak bij funda en andese (huizen)web i e  He
gaa dan .m de v.lgende gegeven :
 He adse van de w.ning, he bedsijf pand .f he agsasi ch va g.ed, de .m chsijving en
kenmesken van he .bjec z.al de vsaagpsij , he b.uwjaas, de .ppesvlak e en indeling,
kada sale gegeven , WOZ.waasde en f. .’ van he .bjec 
 Da um da he .bjec .p de mask k.m , vesk..pda um
-e deze gegeven w.sd uw .bjec .ndes de aandach gebsach bij c.n umen en, ps.fe i.nele
pastjen en/.f desden die zelf z.eken via (w.ning)web i e  U geef via uw NV-.makelaas
.e emming .m di al dan nie e d.en
Deze gegeven kunnen maximaal één jaas na de vesk..pda um cq de da um da een w.ning,
bedsijf pand .f agsasi ch va g.ed van de mask w.sd gehaald n.g zich baas zijn .p deze web i e 

C

Database met historisch aanbod

Van alle w.ningen, bedsijf panden en agsasi ch va g.ed die via een NV-.makelaas w.sden
vesk.ch , w.sden de v.lgende gegeven in de NV-.da aba e va gelegd:
 He adse van de w.ning, he bedsijf pand .f he agsasi ch va g.ed, de .m chsijving en
kenmesken van he .bjec z.al de vsaagpsij , he b.uwjaas, de .ppesvlak e en indeling,
kada sale gegeven , WOZ.waasde en f. .’ van he .bjec 
 Da um da he .bjec .p de mask k.m , da um da he .bjec van de mask w.sd gehaald
Vesk..p .ndes v..sbeh.ud, vesk..pda um en san actepsij 
 De p. c.de (1234AB) van he v.sige (w..n)adse van de k.pes
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De hiesv..s gen.emde gegeven w.sden v..s .nbepaalde tjd bewaasd
-e de hiesv..s gen.emde gegeven maak NV- analy e van de w.ningmask m.gelijk De NVves sek deze gegeven aan ge elec eesde desden, namelijk:
 Taxa eus , v..s he d.en van axate en andese waasdebepalingen
 Validate.in t u en, v..s he c.n s.lesen van axatesapp.s en
 Gemeen en, v..s he va ellen van WOZ.waasde 
 He -ini esie van Infsa suc uus en Wa es aa , v..s .ndesz.ek naas de w.ningmask 
 Unives i ei en, v..s .ndesz.ek d.eleinden
 NV-.makelaas in he kades van dien veslening aan hun klan en
 Nie NV-.makelaas , banken, ps.jec .n wikkelaas en w.ningb.uwc.sp.sate , v..s
.ndesz.ek d.eleinden (bijv de w.ningbeh.efe in een bepaalde segi.)
Deze pastjen hebben ui lui end .egang . gegeven v..s de gen.emde d.elen en waas m.gelijk
w.sden gegeven alleen .p geaggsegeesd niveau ves sek 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wil u de bij NV- veswesk e gegeven inkijken, wijzigen .f veswijdesen neem dan c.n ac .p me de
NV- via psivacyhelpde k@nvmnl De NV- be..sdeel .f u gesechtgd ben .m he vesz.ek in e
dienen en vesv.lgen .f uw vesz.ek w.sd ingewilligd
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