Privacyverklaring
Toolsvoorvastgoed is een samenwerkingsverband tussen Yes-co Real Estate
Innovators B.V. en de Nationale Hypotheekbond waarmee wij gezamenlijk onze
doelgroepen proberen te bereiken voor marketingdoeleinden. In het kader van deze
samenwerking wisselen wij persoonsgegevens, die wij via deze website en met uw
toestemming verkrijgen, onderling uit.
Yes-co Real Estate Innovators B.V. legt de verbinding tussen de consument en de
vastgoedprofessional door innoverende software oplossingen.
De Nationale Hypotheekbond ontwikkelt technologische oplossingen om
consumenten en adviseurs te voorzien van actuele en transparante informatie.
In deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt
omgegaan. Indien u ervoor kiest verder gebruik te maken van de diensten van
Yes-co Real Estate Innovators B.V. en/of de Nationale Hypotheekbond gelden
aanvullend de privacyverklaringen van beide bedrijven.
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Wij nemen uw privacy serieus
Yes-co Real Estate Innovators B.V. & De Nationale Hypotheekbond nemen uw
privacy erg serieus en wij zien de regels rondom gegevensbescherming als logische
fatsoensnormen. Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed
mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de
privacyregelgeving. Wij besteden veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat
uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde
toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de
doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten
aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover.
Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.
Soorten gegevens
Afhankelijk van onze dienstverlening verwerkt Toolsvoorvastgoed (mogelijk) de
volgende persoonsgegevens:
● Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
e-mailadres;
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Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden,
waaronder:
● Wij verwerken uw naam en contactgegevens om u van informatie te voorzien
over onze producten, om uw inschrijvingen voor en aanwezigheid bij onze
evenementen en webinars te beheren of voor kantoorbezoeken, om uw
inschrijvingen voor acties en wedstrijden te beheren en om u
klantenondersteuning te bieden of op andere wijze met u te communiceren;
● Wij verwerken informatie over uw apparaat- en gebruiksgegevens om onze
websites te verbeteren en op u toe te snijden en om de beveiliging en de
blijvende goede functionering van onze websites te waarborgen;
● Wij verwerken uw factureringsgegevens om transacties met u te voltooien
wanneer u onze producten of diensten aanschaft;
● Om gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen en om marketingberichten
naar u te versturen over ons, onze producten en onze diensten; en
● Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke
wetgeving en medewerking te verlenen aan overheidsinstanties.
● Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij
ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen zoals
uiteengezet in onze volledige Privacyverklaring. Indien nodig zullen wij u
vragen om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen,
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van
uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar info@toolsvoorvastgoed.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Hoe lang bewaart de Toolsvoorvastgoed de gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel
doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op
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grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo'n de verstrekking ten dienste
staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten
aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen
of partijen:
● Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting
geïnformeerd moeten worden;
● Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en
verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct)
marketingbureau;
Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid
verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen
hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Toolsvoorvastgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En alleen
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toolsvoorvastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via info@yes-co.nl
Wijzigingen van de Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat wij dit Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze
website vindt u steeds het meest actuele statement.

