PRIVACYVERKLARING
Bij de dienstverlening van Waaijer-Linders B.V. zal gebruik worden gemaakt van uw
persoonsgegevens. Bij het verwerken van deze gegevens zal Waaijer-Linders B.V. de
Algemene verordening gegevensbescherming in acht nemen. In deze privacyverklaring wordt
u geïnformeerd over het beleid ten aanzien van uw persoonsgegevens en het verwerken
daarvan.
Verzamelen persoonsgegevens
In verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zult u
zich moeten legitimeren en wordt een kopie van uw legitimatiebewijs gevraagd. Voor de
advisering en dienstverlening heeft Waaijer-Linders B.V. in het algemeen meer
persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens zullen voornamelijk van u afkomstig zijn of
van uw andere adviseurs. Zo nodig worden uw gegevens opgevraagd bij andere adviseurs of
instanties, zoals notarissen, vermogensbeheerders, accountants, fiscalisten of de Kamer van
Koophandel.
Bewaren van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard in papieren en elektronische dossiers.
Waaijer-Linders B.V. doet haar best deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
De dossiers worden voor een langere periode bewaard met het oog op toekomstige vragen
of vervolgopdrachten. Ingeval Waaijer-Linders B.V. bewaring niet langer noodzakelijk acht,
zal zij overgaan tot vernietiging of verwijdering van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, om deze gegevens te
corrigeren, over te dragen, het gebruik daarvan te beperken of om deze te laten verwijderen.
Bij de beoordeling van een verzoek zal rekening gehouden worden met uw privacybelangen,
mogelijke privacybelangen van andere betrokkenen bij de opdracht en met de belangen van
Waaijer-Linders B.V., in het bijzonder haar wettelijke verplichtingen en mogelijke
aansprakelijkheidsrisico's.
Delen van uw persoonsgegevens met derden
Waaijer-Linders B.V. zal uw gegevens niet zonder reden delen met anderen.
Redenen om uw persoonsgegevens te delen kunnen zijn:
- in overleg met u, zodat de advisering en dienstverlening van alle bij u betrokken adviseurs
op elkaar kan worden afgestemd;
- met de door u gekozen notaris en het notariskantoor, ingeval het advies leidt tot het
verlijden van een notariële akte;
- met de belastingdienst, ingeval de opdracht bestaat uit hulp bij belastingaangiften; of
- met toezichthouders of de overheid, wanneer Waaijer-Linders B.V. daartoe wettelijk is
verplicht;
- met advocaten en rechters, ingeval Waaijer-Linders B.V. gedwongen zou worden uw
persoonsgegevens te openbaren of ingeval van zelfverdediging.
Waaijer-Linders B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop deze
derden uw persoonsgegevens verwerken. De betrokken derden zijn zelf verantwoordelijk
voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.
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Website
Als u het contactformulier op de website invult, worden de gegevens gebruikt om contact
met u op te nemen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, voor zover WaaijerLinders B.V. daar invloed op kan uitoefenen. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
Zoekresultaten van Google of andere dergelijke organisaties worden niet beïnvloed noch
gebruikt.
Contact en klachten
Voor vragen of klachten over het privacybeleid kunt u contact opnemen met
Marleen Waaijer-Linders
Ruychrocklaan 125
2597 EL Den Haag
telefoonnummer: 070 - 324 41 24 of 06 - 137 08 399
Ingeval u het niet eens bent met het beleid of de behandeling van uw klacht, kunt u uw
klacht richten aan:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
telefoonnummer: 088 - 180 52 50
faxnummer: 070 - 888 85 01.
Wijziging van deze privacyverklaring
Waaijer-Linders B.V. behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze
privacyverklaring te wijzigen. Bij lopende opdrachten zal de wijziging aan u bekend worden
gemaakt. Verder kunt u de actuele privacyverklaring raadplegen op de website.
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