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Inleiding 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - ook bekend als de General Data 
Protection Regulation (GDPR) - vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De 
AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe 
Europese privacywet verplicht ondernemers tot maatregelen wanneer er gegevens over 
klanten, personeel of andere personen vast worden gelegd. Dit geldt voor alle zelfstandige 
ondernemers. Deze privacyverklaring beoogt weer te geven hoe DansenVanderVegt 
Vastgoedconsultants BV (hierna: DvdV) omgaat met persoonlijke gegevens.  
 
Reikwijdte 
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op persoonsgegevens van klanten van DvdV. De 
verwerking van persoonsgegevens van personeel of andere personen (waaronder externe 
deskundigen die voor DvdV optreden) wordt in een separaat (intern) document vastgelegd. 
DvdV taxeert onroerende zaken voor met name zakelijke opdrachtgevers. Alle medewerkers 
van DvdV in loondienst, alsmede alle externe deskundigen die namens DvdV optreden, zijn 
op de hoogte van voornoemde wetgeving en worden op regelmatige basis bijgeschoold, voor 
zover nodig.   
 
Wat doet DvdV met persoonsgegevens? 
Als gevolg van onze bedrijfsaard heeft DvdV zelden de beschikking over persoonsgegevens. 
In de uitzonderlijke gevallen dat DvdV wel de beschikking verkrijgt over persoonsgegevens: 

• Worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om de opdracht tot dienstverlening uit te 
kunnen voeren, voor zover nodig. 

• Deze gegevens worden uitsluitend bewaard indien dit vereist is op grond van wet- en 
regelgeving die van toepassing is op de werkzaamheden van DvdV, en uitsluitend 
voor de maximale termijn die deze regelgeving voorschrijft. In alle andere gevallen 
worden de gegevens direct na gebruik vernietigd. Indien ze niet benodigd zijn voor de 
werkzaamheden worden ze direct na ontvangst vernietigd. 

 
Welke rechten hebben klanten van DvdV? 

• Het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. 

• Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken. 

• Het recht op dataportabiliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens makkelijk 
kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie. 

• Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De 
AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen. 

 
Waar is de privacyverklaring van DvdV te vinden? 
De meest recente versie van de verklaring is te downloaden via de homepage van DvdV: 
www.dansenvandervegt.nl. In alle door DvdV ondertekende opdrachtvoorwaarden wordt 
eveneens naar de website verwezen. Op verzoek wordt de verklaring (uitsluitend digitaal, in 
PDF-fomaat) toegezonden. 
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