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Privacyverklaring Rentmeesterskantoor Witte B.V. 
 

U heeft te maken met Witte Rentmeesters en Makelaars. Witte Rentmeesters en Makelaars is een 
kantoor met Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. In deze 
privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze 
verklaring ‘Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar staat, wordt 
Witte Rentmeesters en Makelaars bedoeld. 

 

 

Identiteitsgegevens 

De gegevens op dit platform worden verwerkt in opdracht van Rentmeesterskantoor Witte B.V., 

kantoorhoudend aan de Burgemeester Vrijlandweg 6, 6997 AC te Hoog-Keppel. 
 

 

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking 

De doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn 

de volgende: 
 

●    u voorzien van diensten die wij aanbieden; 

●    het verder personaliseren en relevanter maken van het aanbod; 

●    het eenvoudig communiceren met u; 

●    het tonen van relevantere advertenties middels derden. 
 

 
 

De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende: 
 

● de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens 

voor één of meerdere specifieke doeleinden; 

● de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een 

overeenkomst maatregelen te nemen; 

● de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust. 
 

 

Eventuele gevolgen voor niet verstrekken van persoonsgegevens 

Indien wij geen toestemming ontvangen van u voor het verstrekken van persoonsgegevens, zal de 

prestatie en werking van één of meerdere bij punt 2 genoemde doeleinden mogelijk verminderen of 

verslechteren.
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Cookies 
 

Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en 

soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens 

kunnen worden verzameld. 
 

Met cookies kunnen wij (indien van toepassing) onder andere uw voorkeuren en instellingen 

opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties 

aanbieden; fraude tegengaan; analyseren hoe onze website en online services presteren. 
 

De cookies zijn verdeeld in drie soorten, te weten: 
 

1.   Functionele cookies (vereist) 

Noodzakelijk voor het functioneren van de website. 
 

 

2.   Analytische cookies (vereist) 

Voor analysedoeleinden om de website te verbeteren. 
 

 

3.   Functionele cookies (optioneel) 

Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw interesses. 
 

 

Geautomatiseerde gegevensverzameling 

Wij verzamelen wel geautomatiseerd gegevens van bezoekers aan dit platform. 
 

 

Beveiligingsniveau 

Op dit platform is wel SSL ingericht die zorgt voor een beveiligde verbinding. Het niveau van deze 

beveiliging is Domein validatie. 
 

 

Hoe worden de gegevens gebruikt en wie heeft hierover controle? 

De verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval Rentmeesterskantoor Witte B.V., kantoorhoudend aan 

de Burgemeester Vrijlandweg 6, 6997 AC te Hoog-Keppel, is te allen tijde de eindverantwoordelijke 

voor het gebruik van en de controle op de verzamelde persoonsgegevens. U mag van de verwerker(s) 

van deze gegevens verwachten dat zij zich, gezamenlijk met de verwerkingsverantwoordelijke, tot 

het uiterste inspannen om dit zo correct en nauwkeurig als mogelijk te doen. De verwerker zorgt er 

daarbij voor dat zij, mits goedgekeurd en hierin gefaciliteerd door de verwerkingsverantwoordelijke, 

alle processen en systemen voldoende ingericht heeft om de gegevens zorgvuldig te verwerken en 

ook controle hierop uit te oefenen. De contactpersoon bij de verwerkingsverantwoordelijk is: P.K. 

Witte
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Van welke diensten van de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 

gecertificeerde makelaar maakt u gebruik? 
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. 

 

Bij advieswerkzaamheden voor ruimtelijke ontwikkelingen 
U wilt een quickscan voor een nieuw landgoed en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt een quickscan voor een nieuw landgoed. Zie 1. 
 

U wilt een landgoedvisie en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt een landgoedvisie. Zie 2. 

 
U wilt een functieverandering doorvoeren en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt een functieverandering doorvoeren. Zie 3. 

 

Bij advieswerkzaamheden voor schaderegelingen 
U wilt een planschade indienen en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   Uw wilt een planschade indienen. Zie 4. 
 

U wordt onteigend en wilt advies hierover en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wordt onteigend. Zie 5. 

 
U wilt een object gaan herbestemmen en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt een object gaan herbestemmen. Zie 6. 

 

Bij landelijk beheer 
U wilt pacht- en erfpachtzaken onderbrengen en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   Uw wilt pacht- en erfpachtzaken onderbrengen. Zie 7. 
 

U wilt uw landgoed rangschikken, rangschikken middels een aanleunbeschikking, herrangschikking 
aanvragen onder de Natuurschoonwet 1928 en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   Uw wilt de Natuurschoonwet 1928 rangschikken. Zie 8. 

 

Bij advieswerkzaamheden voor natuur en landschap 
U wilt subsidies aanvragen en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   Uw wilt subsidies aanvragen. Zie 9. 
 

U wilt een bos exploiteren en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   Uw wilt een bos exploiteren. Zie 10.
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U wilt de directievoering voor natuurontwikkeling onderbrengen en geeft daarbij opdracht aan de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   Uw wilt de directievoering voor natuurontwikkeling onderbrengen. Zie 11. 
 

 

Bij woningen: 
U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester 
NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt uw woning verkopen. Zie 12. 

•   U wilt uw woning verhuren. Zie 13. 

•   U wilt een woning laten taxeren. Zie 20. 

 
U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt een woning kopen. Zie 14. 

•   U wilt een woning huren. Zie 15. 

 
Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar via een opdracht ingeschakeld, dan zijn de volgende situaties 
mogelijk: 

• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. Zie 19. 

• U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt 
aangeboden. Zie 16. 

• U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt 
aangeboden. Zie 17. 

• U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt 
aangeboden. Zie 18. 

 

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed: 
U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij 
opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 21. 

•   U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 22. 

•   U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 20. 

 
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar: 

•   U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 23. 

•   U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 24. 

 
Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar via een opdracht 
ingeschakeld, dan zijn de volgende situaties mogelijk: 

• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. Zie 19.



Privacyverklaring versie d.d. 2 februari ‘22  

• U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor 
koop of huur bezichtigen welke via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 
gecertificeerde makelaar wordt aangeboden. Zie 16. 

• U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch 
vastgoed kopen welke via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 
gecertificeerde makelaar wordt aangeboden. Zie 25. 

• U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch 
vastgoed huren welke via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 
gecertificeerde makelaar wordt aangeboden. Zie 26. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 
Voor al deze verwerkingen is Witte Rentmeesters en Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De 
contactgegevens zijn: 

 

Rentmeesterskantoor Witte B.V. 
Burgemeester Vrijlandweg 6 
6997 AC Hoog-Keppel 
info@witterentmeestersenmakelaars.nl 
0314-382121 
KvK: 09075338 

 

Wij nemen uw privacy serieus 
De Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar neemt uw privacy erg 
serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verwerkt uw gegevens 
zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging, zodat 
uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, 
wijziging en onrechtmatige vernietiging. 

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 
Wilt u weten welke gegevens de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde 
makelaar van u heeft, stuurt u uw verzoek hiertoe dan per brief of e-mail naar ons kantoor. 
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar 
de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. Uw verzoek zal zo 
snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er 
(andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten. 

 

Hoe kunt u een klacht indienen? 
Als u vragen heeft, of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar, neem dan eerst contact op met de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. U heeft daarnaast het 
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

Hoe lang bewaart de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 

gecertificeerde makelaar de gegevens? 
De Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar bewaart de gegevens 
niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar echter langdurig:

mailto:info@witterentmeestersenmakelaars.nl
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• Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 20 jaar, omdat de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden 
gesteld voor beroepsfouten. 

• De bewijslast dat de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 5 jaar.
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1.  U wilt een quickscan voor een nieuw landgoed en geeft daarbij opdracht aan de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar Het 

doel van dit contact is om in opdracht van u een quickscan op te stellen voor de realisatie van een 
nieuw landgoed. Hiervoor zal onderzoek gedaan worden naar de bestemmingen van de grond, zal zo 
nodig voorafgaand landbouwgrond c.q. gebouwen worden aangekocht, zal er overleg worden 
gevoerd met de gemeente waar de betreffende grond ligt en zal worden onderzocht of een nieuw 
landgoed op de door de opdrachtgever gewenste locatie haalbaar is. 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden van aankoop. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 

 

 

2.  U wilt een landgoedvisie en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, 

NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een landgoedvisie op te stellen waarin een visie 
wordt gegeven over de toekomst van het landgoed, geanalyseerd zal worden welke bestemmingen 
er op het landgoed zitten. Er vindt historisch en landschaps- en natuuronderzoek plaats. Tevens 
wordt er een exploitatiebegroting gemaakt van de inkomsten en uitgaven van het landgoed en de 
eventueel te verwachtte tekorten. Samen met overheden en andere belanghebbenden wordt er een 
landgoedvisie tot stand gebracht, op grond waarvan mogelijk subsidies en herbestemmingen 
mogelijk worden, waardoor het landgoed duurzaam in stand gehouden kan worden. 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het opstellen van de landgoedvisie. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 
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3.  U wilt een functieverandering doorvoeren en geeft daarbij opdracht aan de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is om functieverandering van het perceel grond en/of gebouwen. Het kan 
gaan om landbouwgrond of bedrijfsterreinen die omgevormd worden naar natuur, al dan niet in 
combinatie met wonen. Het kan gaan om een rood-voor-rood project waarbij bijvoorbeeld een 
ligboxenstal wordt geamoveerd en opdrachtgever hier een woonbestemming voor terugkrijgt. 
Groen-voor-rood project waarbij landbouwgrond wordt omgevormd naar natuur c.q. een landgoed 
en de opdrachtgever als tegenprestatie een woningbouwkavel verkrijgt voor het bouwen van een 
landhuis. 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het doorvoeren van de 
functieverandering. 

geen 3 jaar 

Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 
 

 

4.  U wilt een planschade indienen en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester 

NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is dat u advies wilt over mogelijke planschade die u lijdt en de bepaling van 
de hoogte van de waardedaling van uw woning c.q. ander onroerend goed. Zo nodig voeren wij voor 
u de procedure voor het indienen van een planschadeclaim en begeleiden wij u bij deze procedure. 

 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het starten van de procedure. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 
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5.  U wordt onteigend en wilt advies hierover en geeft daarbij opdracht aan de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is dat u advies wilt en hulp wilt inzake een dreigende onteigening. Wij 

helpen u met het taxeren van de schadevergoeding en met de onderhandeling met de overheid, al 

dan niet samen met een advocaat, begeleiden wij u met de onteigeningsprocedure in het geval 

overheidslichamen de onteigening doorzetten. 
 

Gegevens Verstrekking mogelijk 
aan 

Bewaartermijn 
bij 

Rentmeester 
NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het starten van de procedure. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever.. derden 20 jaar 

 

 

6.  U wilt een object gaan herbestemmen en geeft daarbij opdracht aan de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is dat u advies wilt over het herbestemmen van een object, bijvoorbeeld een 

leegstaand bedrijfsgebouw of agrarische gebouwen, dan wel een perceel landbouwgrond. Wij 

kunnen u helpen met het uitbrengen van advies en het voeren van overleg met de gemeente en 

andere overheidsinstellingen om de herbestemming mogelijk te maken. Ook kunnen wij voor u het 

object verhuren c.q. verkopen. 
 

Gegevens Verstrekking mogelijk 
aan 

Bewaartermijn 
bij 

Rentmeester 
NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het herbestemmen van een object. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 
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7.  U wilt pacht- en erfpachtzaken onderbrengen en geeft daarbij opdracht aan de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is het onderbrengen van pacht- en erfpachtzaken. Wij kunnen voor u het 
totale beheer verzorgen van pacht- en erfpachtcontracten, waaronder contractbeheer, inning van 
pacht en canons, contacten met pachters en opdrachtgever, correspondentie met Grondkamer en 
andere overheidsinstanties. 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het onderbrengen van pacht- en 
erfpachtzaken. 

geen 3 jaar 

Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 
 

 

8.  U wilt uw landgoed rangschikken, rangschikken middels een 

aanleunbeschikking, herrangschikking aanvragen onder de Natuurschoonwet 

1928 en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 

Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is het rangschikken van uw landgoed onder de Natuurschoonwet 1928, 
dan wel een aanleunbeschikking aanvragen, dan wel een herrangschikking c.q. wijziging indienen 
via ons kantoor. U verleent hiervoor een machtiging aan de rentmeester/taxateur om NSW 
aanvragen in te dienen bij RVO en al datgeen te doen wat in het belang van de rangschikking 
nodig is. 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn bij 

Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het rangschikken. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 
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9.  U wilt subsidies aanvragen en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, 

NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is het aanvragen subsidies voor agrarisch natuurbeheer, of subsidies voor de 
omvorming van landbouwgrond naar natuur en/of bos. Wij stellen voor u de plannen op en 
adviseren u over de subsidiemogelijkheden. 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn bij 

Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het aanvragen van de subsidies. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 

 

 
10. U wilt een bos exploiteren en geeft daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, 

NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact is het exploiteren van bos. Wilt u dat wij u terzijde staan bij het beheren van 
uw bosbezit. Wij helpen u met het opstellen van een bosbeheerplan en een bosvisie en voeren het 
bosbeheer uit waaronder het laten blessen van bossen en de verkoop van hout, al dan niet via 
tussenkomst van de Bosgroepen. 

 
Gegevens Verstrekking mogelijk 

aan 
Bewaartermijn bij 

Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het exploiteren van bos. geen 3 jaar 
Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 

 

 
11. U wilt de directievoering voor natuurontwikkeling onderbrengen en geeft 

daarbij opdracht aan de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 

gecertificeerde makelaar 
Het doel van dit contact u wilt dat wij voor u de directievoering doen voor natuurontwikkelingen. 
Namens u maken wij de plannen voor het omvormen naar natuur, vragen we subsidies aan, 
schakelen we namens u aannemers in en voeren we de directie voor de uitvoering van de 
natuurontwikkelingen.
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Gegevens Verstrekking mogelijk 
aan 

Bewaartermijn bij 
Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

Overheidsinstellingen 20 jaar 

De reden voor het overdragen van de 
directievoering. 

geen 3 jaar 

Rapportages ten behoeve van opdrachtgever. derden 20 jaar 
 

 
12. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de Rentmeester NVR, NRVT taxateur 

en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te 
krijgen in de waarde van en de belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en 
namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens 
kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of 
verandering van werk. 

a 3 jaar 

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat 
de woning te koop staat of heeft gestaan. 

a 20 jaar 

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de 
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de 
woning. 

 
Indien met de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar afgesproken, worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere 
huizenwebsites en op de website van de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. Dit 
gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot 
maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

a, d, e 20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

a 3 jaar 
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Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

c 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, 
waaronder uw identiteitsvaststelling. 

b 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum. 

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van Funda de verkoopstatistieken van uw woning. 

e 2 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Realworks (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar 
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar 
e Funda 

 

 
13. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de Rentmeester NVR, NRVT taxateur 

en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, 
belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder 
en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens 
kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

De reden van verhuur. b 3 jaar 
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de 
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. 

 
Indien met de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar afgesproken, worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere 
huizenwebsites en op de website van de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. Dit 

b, c, d, 20 jaar 
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gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot 
maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

  

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

b 3 jaar 

De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, 
waaronder uw identiteitsvaststelling. 

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en 
huurcondities 

b 3 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van Funda de verhuurstatistieken van uw woning. 

d 2 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Huurder, meetbureau, fotograaf 
b Realworks (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar 
d Funda 

 

 
14. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de Rentmeester NVR, 

NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de 
onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. De volgende 
gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar 
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en 
huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of 
verandering van werk. 

geen 3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar 
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
financieringsmogelijkheden. 

geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

b 5 jaar 
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Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, 
waaronder uw identiteitsvaststelling. 

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum. 

geen 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken 

d 2 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Verkoper en verkoopmakelaar 
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 

d Funda 
 

 
15. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de Rentmeester NVR, 

NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een 
passend huurcontract. Daarbij stelt de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 
gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar 
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en 
huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of 
verandering van werk. 

geen 3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar 
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
mogelijkheden om een huurprijs te betalen. 

geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets 
eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de 
verhuurder. 

a 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, 
waaronder uw identiteitsvaststelling. 

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken 

b 2 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 
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 Ontvangers van gegevens 
a Verhuurder, verhuurmakelaar 

b Funda 
 

 
16. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed 

bezichtigen die c.q. dat via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 

Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt aangeboden 
In dit contact maakt de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
bezichtigingsafspraken, geeft de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde 
makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar vast wat uw mening is 
over dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 1 jaar 

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het 
bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. 

a 1 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

a 1 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Verkoper of verhuurder van pand 
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17. U wilt een woning kopen die via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 

Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt aangeboden 
Voor dit contact staat de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar de voorbereidende 
activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. De volgende 
gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij Rentmeester 
NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer 
en e-mailadres. 

b 20 jaar 

Uw mening over de woning. b 3 jaar 
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

d 5 jaar 

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling 
van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan 
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een 
gerechtvaardigd belang van de verkoper. 

b 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, 
waaronder uw identiteitsvaststelling. 

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum. 

a 20 jaar 

De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige 
woonadres van de koper, koop- of huurwoning. 

a 3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, 
type koper en verhuisreden. 

a 3 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

b 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b Verkoper 
c Notaris, koper, aankoopmakelaar 
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 
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18. U wilt een woning huren die via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 

Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt aangeboden 
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om 
namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden 
verwerkt: 

 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar 
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de 
verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de 
verhuurder. 

a 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd 
in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft). 

b 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, 
waaronder uw identiteitsvaststelling. 

a 20 jaar 

Overige informatie die u aan uw Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

a 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Verhuurder 
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 

 
19. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

geen Tot intrekking van 
toestemming 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op 
basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden 
samengesteld. 

geen Tot intrekking van 
toestemming 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen Tot intrekking van 
toestemming 
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20. wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten 

uitvoeren en u heeft hiervoor de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 

Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is dat de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde 
makelaar voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende 
gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed 
om de waarde te bepalen. 

a 20 jaar 

Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet 
melden 

b 5 jaar 

Overige informatie die u aan uw Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 20 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Validatie instituut op taxaties. 
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 

 
21. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 

ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of 
agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, 
belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. 
Daarbij stelt de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw 
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens 
zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 



 

 

De reden van verkoop. a 3 jaar 

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het 
pand te koop staat of heeft gestaan. 

a 20 jaar 

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de 
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand. 

 
Indien met de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar is afgesproken worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere 
vastgoed websites en op de website van de Rentmeester NVR, 
NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar. Dit 
gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar 
tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

a, d 20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

a 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate 
Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

c 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, 
waaronder uw identiteitsvaststelling. 

b 20 jaar 

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de 
verkoopprijs en de transactiedatum. 

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken 

e 2 jaar 

Overige informatie die u aan uw Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar 
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar 
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar 
e Funda 
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22. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de 

Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar 

ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of 
agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de 
potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de 
Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

De reden van verhuur. b 3 jaar 
De datum van aanmelding van he pand en de periode da het 
pand te huur staat of heeft gestaan 

b 3 jaar 

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de 
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. 
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde 
huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning. 

b, c 20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht 

b 3 jaar 

De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, 
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. 

c 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken 

d 2 jaar 

Overige informatie die u aan uw Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Huurder 
b Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar 
d Funda 
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23. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en 

u heeft hiervoor de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 

gecertificeerde makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch 
vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. 
Daarbij stelt de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw 
identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:. 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

c 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn 
opgenomen. 

geen 3 jaar 

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en 
huurprijs. De reden van koop. 

geen 3 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. c 3 jaar 
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
financieringsmogelijkheden. 

geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial 
Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

b 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, 
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. 
Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en 
de notaris verstrekt. 

d 20 jaar 

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: 
de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de 
transactiedatum. 

geen 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken 

e 2 jaar 

Overige informatie die u aan uw Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar 
c Verkoper en verkoopmakelaar 
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 
e Funda 
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24. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u 

heeft hiervoor de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 

gecertificeerde makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te 
vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden 
verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn 
opgenomen. 

geen 3 jaar 

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en 
huurprijs. 

geen 3 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar 
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
mogelijkheden om een huurprijs te betalen. 

geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets 
(NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd 
belang van de verhuurder. 

a 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, 
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. 

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken 

b 2 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

geen 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Verhuurder 
b Funda 
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25. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen dat via de Rentmeester 

NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt 

aangeboden 
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen dat via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de Rentmeester 
NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar met u en eventueel uw makelaar in 
contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en 
de overdracht. In dit contact stelt de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert 
gecertificeerde makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij Rentmeester 
NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 

Uw mening over het aangeboden pand. b 3 jaar 
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial 
Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

d 5 jaar 

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling 
van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan 
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een 
gerechtvaardigd belang van de verkoper. 

b 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, 
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. 

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode 
(1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. 

a 3 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

b 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b Verkoper 
c Notaris, koper, aankoopmakelaar 
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 
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26. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren dat via de Rentmeester 

NVR, NRVT taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt 

aangeboden 
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren dat via de Rentmeester NVR, NRVT taxateur en 
Vastgoedcert gecertificeerde makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te 
stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract 
voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 
Gegevens Verstrekking 

mogelijk aan 
Bewaartermijn 

bij 
Rentmeester 

NVR, NRVT 
taxateur en 

Vastgoedcert 
gecertificeerde 

makelaar 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar 
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de 
verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de 
verhuurder. 

a 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, 
waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. 

a 20 jaar 

Overige informatie die u aan de Rentmeester NVR, NRVT 
taxateur en Vastgoedcert gecertificeerde makelaar verstrekt. 

a 3 jaar 

 
 Ontvangers van gegevens 

a Verhuurder 
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 


