
 
 

PRIVACY VERKLARING 

Uw persoonsgegevens 

Voor het verwerken van uw financiële administratie, het doen van aangiften bij de belasting 

en om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij 

met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben 

betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals 

inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het 

financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om 

deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. 

We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere 

partijen waar we mee samenwerken. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen 

zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u 

toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

 

Soort gegevens Wat voor een gegevens 

kunnen dit zijn? 

Voorbeelden gebruik van deze gegevens door 

Beemster Hypotheken en Assurantiën 

Gegevens over 

wie u bent 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, gegevens die op uw 

identiteitsbewijs staan. 

Voor identificatie, om een overeenkomst op te 

stellen of om contact met u op te nemen. 

Gegevens over en 

voor 

overeenkomsten 

Gegevens over uw financiële 

situatie, over de producten die u 

heeft, uw risicoprofiel als u 

belegt en gegevens zoals 

loonstroken en de waarde van 

uw woning. 

Om te beoordelen of een product bij u past. 

Bijvoorbeeld als u een lijfrenteverzekering of 

arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons 

aanvraagt of heeft, willen we graag weten of 

deze passend is. 

Gegevens die we 

met andere 

partijen delen 

Financiële gegevens. 

Adviesgegevens. 

Hypotheekgegevens. 

Gegevens die we verstrekken 

aan andere partijen die we 

inschakelen om te helpen bij 

onze dienstverlening. 

Gegevens waarvan u ons heeft 

gevraagd die te delen met een 

andere partij. 

We zijn verplicht bepaalde gegevens te 

verstrekken aan de Belastingdienst en onze 

toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten, 

Autoriteit Consument en Markt en Autoriteit 

Persoonsgegevens). 

Andere partijen (zoals 

verzekeringsmaatschappijen en arbodiensten) die 

namens ons gegevens verwerken in het kader 

van de overeenkomst die wij met u hebben voor 

onze dienstverlening. 



 
 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en 

organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis 

kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudings-

verklaring ondertekend. 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te 

maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u 

gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw 

pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering. 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van 

dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, 

geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de 

uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. 

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te 

kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor 

een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de 

waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het 

om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. 

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is 

om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die 

gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde 

werkzaamheden voor u uit te voeren. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit 

te voeren. Uiterlijk 7 jaar nadat de verzekeringen, financiële producten en/of kredieten die wij 

voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij 

van u in dit kader hebben ontvangen. Soms is deze termijn langer. Bijvoorbeeld als de 

toezichthouder in het kader van risicomodellen van ons vraagt bepaalde gegevens langer te 

bewaren. Soms hanteren wij kortere bewaartermijnen. Als wij de gegevens niet langer nodig 

hebben voor de doelen, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij 

juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische 

doeleinden. 

 

 



 
 

Verwerkt wij ook bijzondere persoonsgegevens en BSN? 

Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, biometrische 

gegevens, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. We verwerken deze gegevens alleen 

als dat noodzakelijk is. 

 

Uw BSN gebruiken we alleen als dat wettelijk is toegestaan.  

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Binnen ons kantoor hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet 

op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen? 

Willen we gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we ze gekregen hebben? 

Dat mogen we wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat. 

Geven we uw persoonsgegevens aan anderen en landen buiten de EU door? 

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan andere partijen buiten de 

EU tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat wij een overeenkomst met u moeten 

uitvoeren of omdat wij een andere dienstverlener inzetten. 

Wat zijn uw rechten? 

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

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

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

overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

Wanneer 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. 

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. 

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. 

Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. 

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

spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 



 
 

Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over 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. 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het 

gebruik daarvan? 

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een 

puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal 

door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd 

in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. 

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt 

in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat 

niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er 

dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle 

informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen 

wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht? 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens 

om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw 

persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons 

best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

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. 

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 of bij het Klachteninstituut voor Financiële 

Dienstverlening KiFiD  https://www.kifid.nl/  

Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen? 

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe 

gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We 

houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy Statement 

kunt u steeds terugvinden op www.beemsterhypotheken.nl  

Complete dienstverlening 

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij ongeveer voor u kunnen betekenen. In 

de praktijk doen wij meer dan u in deze ‘Dienstenwijzer’ heeft kunnen lezen. Wilt u weten 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://www.kifid.nl/
http://www.beemsterhypotheken.nl/


 
 

wat wij nog meer voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een 

persoonlijk gesprek. 

 


