
 
 
 

 

  
Privacyverklaring   
Makelaarskantoor Barnsteen hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 
 
Makelaarskantoor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens 
zijn beschreven in dit privacy beleid; 

• verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die 
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze 
worden verwerkt; 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben 
genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd 
is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig 
is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier 
op willen wijzen en deze respecteren. 
 

Als Makelaarskantoor Barnsteen zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons 
privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:: 
 
Makelaarskantoor Barnsteen 
Camplaan 22 
2104 BN Heemstede 
info@barnsteen.nl 
023-737 05 71 
  
Welke gegevens worden door Makelaarskantoor Barnsteen 
vastgelegd?  
 
U verkoopt uw woning met makelaarskantoor Barnsteen 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw 
woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw 
woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en 



 
 
 

 

de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Makelaarskantoor Barnsteen ook uw 
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens 
zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. 

b,c 20 jaar 

De datum van aanmelding van de woning en de 
periode dat de woning te koop staat of heeft 
gestaan.  

a 20 jaar 

De omschrijving en kenmerken van de woning 
zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de 
oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, 
WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.  
 
Bovenstaande gegevens worden bekend gemaakt 
op funda, andere huizenwebsites en op de 
website van makelaarskantoor Barnsteen. Dit 
gebeurt voor promotie van uw woning en worden 
daar tot maximaal 1 jaar na de transactie 
getoond.  

a 20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets 
moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft). 

d 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op 
te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.  

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de 
transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de 
transactiedatum.  

a 20 jaar 

Overige informatie die u aan Makelaarskantoor 
Barnsteen verstrekt. 

 geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 
a NVM, Goes en Roos, Tussendoor   

(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b Exact online (voor het aanmaken van facturen) 
c Notaris, koper, aankoopmakelaar 
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 
 
U bent op zoek naar een andere woning en heeft hiervoor Makelaarskantoor 
Barnsteen ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende 
woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de 



 
 
 

 

transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw 
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a,b 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn 
opgenomen. Deze legt u zelf vast in Copaan, het 
online zoeksysteem dat Barnsteen gebruikt. 

 geen 3 jaar 

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- 
en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld 
groter wonen of verandering van werk. 

 geen 3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en 
gezinssamenstelling. 

 geen 3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter 
vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. 

 geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets 
moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft). 

c 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op 
te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.  

d 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de 
transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de 
transactiedatum. 

 geen 20 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt. 

 geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 
a Verkoper en verkoopmakelaar 
b Exact Online, Goes en Roos 
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 

 
U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van Makelaarskantoor 
Barnsteen 
Voor dit contact staat Makelaarskantoor met u en eventueel uw makelaar in 
contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Makelaarskantoor 
Barnsteen de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de 
overdracht. In dit contact stelt de Makelaarskantoor Barnsteen ook uw 
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk 
aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 



 
 
 

 

Uw mening over de woning. b 3 jaar 
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets 
moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft). 

d 5 jaar 

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter 
vaststelling van uw mogelijkheden om een 
koopprijs te betalen of aan andere eisen van de 
verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd 
belang van de verkoper. 

b 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te 
stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.  

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de 
transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de 
transactiedatum en ook postcode (1234AB) van 
het vorig woonadres van de koper.  

a 3 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt. 

b 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b Verkoper 
c Notaris, koper, aankoopmakelaar,  
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 
U bezichtigt een woning die Makelaarskantoor Barnsteen in de verkoop heeft 
In dit contact maakt Makelaarskantoor Barnsteen bezichtigingsafspraken, 
geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning en legt de NVM-
makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen 
worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 1 jaar 

Datum van bezichtiging en uw mening over de 
woning 

a 1 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt. 

a 1 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 
a Verkoper van de woning 



 
 
 

 

 
U wilt een taxatie van een woning uitvoeren en u heeft hiervoor 
makelaarskantoor Barnsteen ingeschakeld 
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, 
bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende 
gegevens kunnen worden verwerkt: 
 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

 a,b 20 jaar 

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of 
agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. 

a 20 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-
makelaar/taxateur verstrekt. 

 geen 20 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 
a Validatie instituut op taxaties. 
b Exact online 

 
 
Verstrekking derde partijen 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen 
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven 
beschreven doeleinden.  
 
NVM 
 
NVM-uitwisselingssysteem  
De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke 
uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over 
alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere 
makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn 
aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-
uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.   
  
Over de NVM  
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en 
vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar 
aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem 
waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen 
en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.   
  
 
 



 
 
 

 

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?  
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens 
die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals 
hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct 
identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in 
de systemen van het makelaarskantoor.  
  
Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?  
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en 
onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook 
voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van 
de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.  
  
Toegang tot gegevens   
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in 
het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van 
woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers 
van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse 
werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke 
uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:   
  
• taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen  
• validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten  
• gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes  
• het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de 

woningmarkt  
• universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden  
• niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en 

woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de 
woningbehoefte in een bepaalde regio)  

  
Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat 
noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden 
gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft 
contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.   
  
Overige derde partijen 
Daarnaast maken wij gebruik van de volgende derde partijenbij de 
verwerking van onze gegevens. Deze partijen verstrekken geen gegevens 
aan derden: 
 
• Goes en Roos voor de koppeling aan het uitwisselingssysteem van de 

NVM (voor de doeleinden zie hierboven); 
• Exact online voor het factureren van nota’s;  



 
 
 

 

wij leggen hier naam, adres en woonplaats vast; 
• Dropbox voor het archiveren en opslaan van bestanden; 
• Copaan voor invullen van het zoekprofiel voor het aankopen van een 

woning; De zoeker vult zelf de benodigde gegevens in; 
• Mailchimp voor het versturen van Nieuwsbrieven;  

alleen mailadressen worden hiervoor gebruikt. 
 
Cookies 
Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want 
dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, 
voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier 
kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen 
in het bezoekersgedrag van de website en kunnen andere partijen inzicht 
krijgen in uw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen 
tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen 
laten. 
 
Welke cookies zijn er?  
We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies: 

• Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de 
website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de 
gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website 
bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen 
toestemming te worden gevraagd. 

• Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze 
website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt 
bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke 
pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen 
toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben 
voor uw privacy.  

• Tracking cookies: Dit zijn cookies die uw surfgedrag kunnen volgen. 
Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw 
surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat 
gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen 
wij jouw toestemming. 

• Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden 
gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor 
het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.  

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt 
afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden 
gewist). Cookies 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website 
kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde 
partij (uitsluitend Google Analytics) Wij gebruiken deze informatie om bij te 



 
 
 

 

houden hoe de website wordt gebruikt en om rapporten over de website-
activiteit op te stellen. Cookies hebben uitsluitend een functionele en 
analytische aard. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar 
je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan 
te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat 
sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser. 
 
Verstrekken persoonsgegevens 
Wij als geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we 
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen 
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld 
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens 
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen 
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn 
buiten de EU. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 
(personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is 
gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Beveiliging en bewaartermijn  
Makelaarskantoor Barnsteen zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat 
worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd 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.  
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de 
persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door 



 
 
 

 

ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of direct aan een 
andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te 
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens 
vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met 
ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 
 
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen 
hebt neem dan contact met ons op! 
 
 


