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Privacyverklaring Rillow makelaardij
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegeven omgaan. In deze
verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens gedeeld worden met landelijke
databases en publicatieplatformen zoals Funda.

Verwerking Verantwoordelijke
Rillow Makelaardij
KVK: 82411409
Anserstraat 9
9801 WN ZUIDHORN
succes@rillow.nl
085-3030710

Gegevensverstrekking derden
Bij het afnemen van een verkooppakket, wordt gegevens gedeeld met een aantal
partijen:

Funda / brainbay B.V.
KVK: 71551034
Fakkelstede 1
3431HZ Nieuwegein
support@brainbay.nl

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens Rillow Makelaardij van u heeft, stuur dan per email uw
verzoek. Ook voor het verwijderen of wijzigen van uw gegevens kunt u per email een
verzoek indienen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden verwerkt, tenzij de wet
verplicht om de gegevens te bewaren.

Bewaartermijn gegevens
Rillow Makelaardij bewaart enkel uw gegevens zo lang wij daartoe verplicht zijn. Niet
verplichte gegevens worden uiterlijk binnen 1 jaar automatisch verwijderd. Een aantal
gegevens bewaart Rillow Makelaardij langer:

- Gegevens van dienstverlening worden 20 jaar bewaard in verband met
aansprakelijkheid makelaar op beroepsfouten;
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- Wwft toetsen worden 5 jaar bewaard als verplichte toets in het kader van de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Gegevens bij (ver)koop woning
Indien Rillow Makelaardij uw woning in uw opdracht in de verkoop neemt, kunnen de
volgende gegevens worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking Bewaartermijn

Naam, adres en overige
contactgegevens

Rillow, Notaris, Fotograaf,
Koper, Aankoopmakelaar

20 jaar

Reden van verkoop Rillow 1 jaar

Omschrijving en
kenmerken woning incl.
vraagprijs, kadaster en
foto’s

Rillow, Funda, Pararius,
Huislijn, Bezichtiger, Koper,
Bieder, Aankoopmakelaar,
Notaris

20 jaar

Wwft toets in het kader
van de Wet ter voorkoming
van witwassen en
financieren van terrorisme

FIU (Financial Intelligence
Unit Nederland)

5 jaar

Gegevens ten behoeve van
de koopovereenkomst

Rillow, Funda, Pararius,
Huislijn, Bezichtiger, Koper,
Bieder, Aankoopmakelaar,
Notaris

20 jaar

Wanneer de woning
verkocht is; de
transactiegegevens

Rillow 1 jaar

Overige informatie die u
aan Rillow verstrekt

Rillow 1 jaar
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Gegevens bij bezichtiging
Indien u een woning via Rillow Makelaardij bezichtigt, kan het zijn dat wij de volgende
gegevens verwerken:

Gegevens Verstrekking Bewaartermijn

Uw naam, adres en
contactgegevens

Rillow 1 jaar

Datum van bezichtiging en
eventuele opmerkingen

Rillow 1 jaar

Overige informatie die u
verstrekt

Rillow 1 jaar

Nieuwsupdates
Indien u zich aanmeldt voor nieuwsupdates, kunnen de volgende gegevens van u
worden verwerkt;

Gegevens Verstrekking Bewaartermijn

Uw naam, adres en
contactgegevens

Rillow Tot intrekking

Datum van bezichtiging en
eventuele opmerkingen

Rillow Tot intrekking

Overige informatie die u
verstrekt

Rillow Tot intrekking


