
 
 

Privacy policy voor Het Aankoophuis, eigenaar van www.hetaankoophuis.nl 

1.) Contactgegevens 

Het Aankoophuis 
Nieuw Loosdrechtsedijk 213A 
1231 KT Loosdrecht 
info@hetaankoophuis.nl 
www.hetaankoophuis.nl 
035 8879852 

2) Waarborgen Privacy  

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.hetaankoophuis.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in 
onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 

3) persoonsgegevens die wij verwerken  

Als u op zoek bent naar een ander huis, verwerken wij de volgende gegevens: 
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres 
- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen 
- gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van 
werk 
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling 
- wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum 
- overige informatie die u aan ons verstrekt   
 
Deze gegevens zijn door uw zelf aan Het Aankoophuis verstrekt. 
 
3) Met welk doel verwerkt Het Aankoophuis uw gegevens 
 
Wij verwerken u gegevens met als doel onze dienstverlening en advisering naar u optimaal te laten verlopen en wij instaat zijn om voor, 
tijdens en na het aankooptraject met u te kunnen communiceren. tevens kunnen wij u (incidenteel) voor u relevante ontwikkelingen 
waarvan Het Aankoophuis denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle dienstverlening van Het Aankoophuis naar haar klanten 
toe. 

4) delen van gegevens met derde 

Het Aankoophuis deelt geen informatie met derde. Tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

5) Toestemming 

Door de informatie en de diensten op www.hetaankoophuis.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden 
die wij hierin hebben opgenomen. 

6) Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft dat alle gegevens verwijderd dienen te worden. 

7) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. u kunt uw verzoek tot correctie of verwijdering 
sturen naar: info@hetaankoophuis.nl 

8) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Het Aankoophuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hetaankoophuis.nl 
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9) Monitoren gedrag bezoeker 

www.hetaankoophuis.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt hoe deze bezoeker zich op 
de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie 
oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer 
IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden 
we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. 

10) Gebruik van cookies 

www.hetaankoophuis.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze 
website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen, te adverteren met behulp van Google adwords, retarget marketing 
en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 

11) Cookies uitschakelen 

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer 
informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 

12) Vragen  

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Het Aankoophuis en specifiek www.hetaankoophuis.nl, kun 
u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@hetaankoophuis.nl 
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