
Privacybeleid BW Housing BV 

 
BW Housing BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit pricacybeleid willen wij heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 
om met persoonsgegevens. BW Housing BV houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 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 de verwerkingsovereenkomst die BW Housing BV 
heeft afgesloten met Pararius, de verwerker van deze gegevens. 

- Het verwerken van de persoonsgegevens  beperkt blijft tot enkel die 
gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze 
door u zijn verstrekt. 

- Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u nadrukkelijk 
toestemming aan BW Housing BV voor verwerking van deze 
gegevens. 

- BW Housing BV en haar verwerker technische en /of 
organisatorische maatregelen hebben zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, 
tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze 
zijn verstrekt. 

- BW Housing BV op de hoogte is van uw rechten omtrent uw 
persoonsgegevens , u hier op willen wijzen en deze respecteren. 

 
Als BW Housing BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in 
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan 
dit via onderstaande contactgegevens: 
 
BW Housing BV 
Statenlaan 43 
2582 GC DEN HAAG 
info@bwhousing.nl 
tel.no. +31(0)70 3282645 
 

 

Waarvoor gebruikt BW Housing BV deze (persoons)gegevens? 

 
U verhuurt uw woning via BW Housing BV en wij gebruiken uw gegevens om de 

bemiddelingsopdracht die u verleent uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook gebruikt 

worden : 

mailto:info@bwhousing.nl


 Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen via bijvoorbeeld 

Pararius en of Funda, of onze website, 

 Voor het uitvoeren van analyses en/of rapportages zodat BW Housing BV 

haar dienstverlening kan verbeteren 

 Voor het toezenden van informatie over producten en diensten; als u zich 

hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. 

 

U koopt of huurt een woning via BW HOUSING BV van iemand die gebruik maakt 

van een makelaar: 

 BW Housing BV en de makelaar van de verhuurder of verkoper van de 

betreffende woning gebruikt uw gegevens om bijvoorbeeld de 

huurovereenkomst of koopovereenkomst op te maken. 

 

Welke gegevens worden door BW Housing BV vastgelegd: 

 
Wanneer u BW Housing BV inschakelt bij de aankoop of aanhuur van een woning 

dan legt BW Housing BV de volgende gegevens vast: 

 Uw naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mail adres 

 Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen, 

 Uw leeftijd- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. 

 Gegevens van de woning zoals de koop- en / of huurprijs 

 De overige informatie die u aan BW Housing BV verstrekt zoals 

geboortedatum en plaats, kopie van een geldig legitimatiebewijs 

 

 

Verstrekking aan derden: 

 
De gegevens die u aan BW Housing BV verstrekt kunnen wij aan derde partijen 

verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven 

doeleinden. Zo kan BW Housing BV gebruik maken van een derde partij voor het 

opstellen van de overeenkomsten en akte van levering. 

 

Met uitzondering van het voorgaande zal BW Housing BV nooit persoonsgegevens 

doorgeven aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben 

afgesloten. Indien wij met andere partijen (verwerkers) overeenkomsten afsluiten 

maken wij daarin 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. Voorbeeld hiervan is dat de politie en/of 

justitie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij BW Housing BV 

opvraagt. In een dergelijk geval dient BW Housing BV medewerking te verlenen en is 

dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan BW Housing BV 

persoonsgegevens delen met derden indien u BW Housing BV hier schriftelijk 

toestemming voor geeft. BW Housing BV verstrekt geen persoonsgegevens aan 

partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 

 

 



 

Minderjarigen: 
 

BW Housing BV verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 

(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven 

door de ouder, verzorger of ettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn: 

 
BW Housing Bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet en/of de registratie bij 

SCVM en MRVT is vereist. 

 

Beveiliging: 

 
BW Housing Bv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen 

om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals; 

 Computerapparatuur die slechts alleen met wachtwoorden zijn te activeren. 

 Computersystemen uitgerust met virusscanners 

 Extra beveiliging van de toegangsdeuren van het kantoor, 

 

Rechten omtrent uw gegevens; 

 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die BW 

Housing Bv van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door BW Housing Bv of door een van onze 

verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door BW Housing 

BV te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij. BW Housing BV 

kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat  BW Housing BV gehoor 

geeft aan de voornoemde verzoeken. 

 

Klachten: 

 
Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt 

BW Housing BV u hierover met haar contact op te nemen. Komt u er niet met BW 

Housing BV uit dan vindt zij dat uiteraard erg vervelend en wijst zij u erop dat u een 

klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (toezichthoudende 

aautoriteit op het gebied van privacy) 

 
  


