
Privacy Statement  
Het domein wwww.huisrijk.nl is eigendom van Huisrijk B.V. en zij is dan ook verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens in overstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen.  

Huisrijk B.V. hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) 
klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met je persoonsgegevens.  

Huisrijk B.V. respecteert de privacy van bezoekers die op deze website komen. Daarom verzamelen 
wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de website te tonen of om bepaalde diensten aan te 
bieden. Deze dienst is het aanmelden voor een Huisrijk woning via een formulier. In dit geval zult u 
expliciet toestemming moeten geven voor het opslaan van persoonsgegevens Huisrijk B.V. voor het 
beoogde doel. Gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt. 

 

Welke gegevens verzamelt Huisrijk B.V. 

Huisrijk B.V. verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij de persoonlijke gegevens door u aan ons 
worden verstrekt via een van de diensten die op onze website worden aangeboden. In alle gevallen 
verzamelen wij uitsluitend de volgende gegevens: 

 

i. Anonieme gebruikersstatistieken  

ii. Gewone persoonsgegevens: 

a. Jouw contactgegevens (zoals: voor -en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) 
b. Overige gegevens die van belang zijn (zoals: burgerlijke staat) 

iii. Gevoelige persoonsgegevens 

a. Financiële gegevens (zoals: inkomen en vermogen) 

 

Huisrijk B.V. deelt uw gegevens niet met derden, behalve wanneer dat nodig is om de gevraagde 
dienst te voltooien of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen. 

Met behulp van cookies verzamelen wij ook gegevens die in sommige gevallen gelijk kunnen worden 
gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door cookies op onze 
website worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de diensten en functionaliteit van de 
website en voor analytische doeleinden.  

Bewaartermijn van uw gegevens 

Wij bewaren je gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, 
zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zo lang als we ze mogen bewaren voor vorderingen 
(tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De 
bewaartermijn kan per doel verschillen. 



Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. 
Anonimiseren houdt in dat persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende 
kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over jou gaat. 

 

Derden 
Huisrijk B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, noch zal zij uw persoonlijke 
gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn persoonsgegevens? 

Als u vragen heeft of een beroep wilt doen op uw gegevensrechten, kunt u altijd een e-mail sturen 
naar contact@huisrijk.nl. In het geval van uw rechten als betrokkene zullen wij eerst uw identiteit 
moeten verifiëren. Stuur ons hiervoor een kopie van een geldig identiteitsbewijs en uw verzoek. Zorg 
ervoor dat u uw foto en BSN nummer van de foto verwijdert. Nadat uw identiteit is geverifieerd, 
zullen wij uw verzoek in behandeling nemen. 

 


