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PRIVACYVERKLARING

Art. 1. Voorafgaand
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor vragen om-
trent ons privacy-beleid die in deze verklaring niet worden beantwoord kunt u terecht bij Guy Coppens op: guy.coppens@
vastgoedvanhoof.be of 03/449.25.00 (algemeen nummer).

Art. 2. Verwerkingsdoeleinden  
Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend voor onze commerciële en administratieve bedrijfsvoering. Meer bepaald 
voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en voor het versterken en uitbreiden van onze naambekendheid. 
Kortom voor “het behartigen van ons gerechtvaardigd belang te ondernemen”.

U hebt steeds het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden vernietigd  (zie verder).
Dit geldt niet voor gegevens die wij in overeenstemming met een wettelijke regel dienen te bewaren. 
(bv. Voor boekhoudkundige reden). In voorkomend geval wordt u ingelicht en worden uw persoonsgegevens beperkt tot het 
wettelijk minimum van gegevens en bewaard gedurende maximaal de wettelijk verplichte termijn.

Art.3. Overmaken aan derden
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden vermeld in voorgaand artikel. Ze worden in geen geval 
verkocht. In de omstandigheid dat het in het kader van onze bedrijfsvoering, hetzij commercieel, hetzij administratief nodig 
blijkt om uw persoonsgegevens toch gedeeld worden met een andere natuurlijke of rechtspersoon, zal dat maar gebeuren 
na uw voorafgaande expliciete toestemming daarvoor.

Art. 4. Bewaarperiode 
Uw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan 
de wettelijke vereisten te voldoen. (o.a. op het gebied van boekhouding).
Uw persoonsgegevens verwerkt voor commerciële doeleinden worden gedurende 10 jaar bewaard, met ingang vanaf het 
ogenblik dat ze werden bekomen.

Art. 5. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van 
persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u worden bewaard. U kan de gegevens te allen tijde 
laten verbeteren, vervolledigen, verwijderen, beperken en bezwaar maken tegen het actief gebruik ervan. Onder dit laatste 
verstaan wij ons gebruik van uw persoonsgegevens voor het tot stand brengen en onderhouden van een directe en structu-
rele relatie met u als (potentiele) klant (de zgn. direct marketing).

Teneinde voormelde rechten uit te oefenen volstaat het:
-	 Een	e-mail	naar	het	in	artikel	1	vermelde	e-mailadres	te	sturen	met	vermelding	van	uw	specifiek	verzoek.
- Of een schrijven te richten aan Walther Van Hoof Vastgoed, Prins Boudewijnlaan 116, 2610 Wilrijk, met vermelding van uw 

specifiek	verzoek.

Art.6. Klacht
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpers-
straat 35, 1000 Brussel; commission@privacycommission.be)
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KOTNATIE
www.berthout-geel.be

www.cityzen-hoboken.be
www.cruebeke.be

www.site-splichal.be
www.walthervanhoof.be

www.vastgoedvanhoof.bewww.leefanders.be www.kotnatie.be


