
M.A.E. Janssen De NalatenschapsMakelaar, gevestigd aan Elstar 25 6708LZ Wageningen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
Contactgegevens: Elstar 25 6708LZ Wageningen 
+31 625056526 
https//hulpbijnalatenschap.nl  
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
De NalatenschapsMakelaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken:  
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 

 

Waarom heeft de nalatenschapsmakelaar uw gegevens nodig? 
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer u daarom 
vraagt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met 
u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische en financiële 
dienstverlening. 
 

Hoe lang bewaart de nalatenschapsmakelaar uw gegevens? 
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er 
geen overeenkomst met u tot stand komt. 
 

Delen van uw gegevens met anderen 
De NalatenschapsMakelaar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. DNM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

Hoe wordt uw websitebezoek in kaart gebracht? 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw 
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens 
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De NalatenschapsMakelaar 
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo 
veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
De NalatenschapsMakelaar verzamelt niet moedwillig gegevens van minderjarigen. Indien blijkt dat 
een aanvrager minderjarig is, zullen na vaststelling daarvan, de gegevens direct worden verwijderd.  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De 
NalatenschapsMakelaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  



U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@hulpbijnalatenschap.nl. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek 
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
De NalatenschapsMakelaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd? 
De NalatenschapsMakelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hulpbijnalatenschap maakt gebruik van een 
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact met De NalatenschapsMakelaar op via info@hulpbijnalatenschap.nl.  
  
 


