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- Wanneer u een contactformulier invult 

- Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen  

- Wanneer u een koperscheck wilt laten uitvoeren 

- Wanneer u de aankoopcheck invult 

- Wanneer u de huur alert invult 

- Wanneer u de verhuur indicator invult 

- Wanneer u via Sitekick (Moving Digital) een woningwaarde indicatie wilt ontvangen 

- Wanneer u een waarde-indicatie wilt ontvangen via WhatsApp 

- Wanneer u gebruik maakt van de chatfunctie op onze website 

- Omtrent het gebruik van cookies op onze website.  

 

Via het contactformulier verzoekt u ons telefonisch en/of per email contact met u op te 
nemen inzake het door u ingediende verzoek.   
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

Uw voornaam, achternaam, adresgegevens, 
contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-
mailadres, overige informatie die u aan de NVM-
makelaar verstrekt.   

a.  Minimaal tot 
contactmoment, 

maximaal 20 
jaar bij aan-

/verkoop-
opdracht 

 

 Ontvangers van gegevens 

a. ActiveCampaign 
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Het doel van deze nieuwsbrief is u met enige regelmaat per e-mail te informeren over alles 
wat met wonen te maken heeft, maar ook tips en nieuws over verzekeren, hypotheken, 
bedrijfs onroerend goed en updates over onze diensten kunnen in de nieuwsbrief behandeld 
worden. U kunt u zich te allen tijde uitschrijven van de mailinglijst in de nieuwsbrief zelf, of 
door het versturen van een e-mail naar nieuwsbrief@brantjes.nl 
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

Uw Voor- en achternaam en e-mailadres. a.  Tot intrekking 
van 

toestemming 

 

 Ontvangers van gegevens 

a. ActiveCampaign 

 

Het doel van de kopercheck is om u mondeling te informeren hoeveel potentieel 
geïnteresseerden wij voor uw woning in ons zoekersbestand hebben.   
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

Uw naam, contactgegevens zoals uw telefoonnummer 
en e-mailadres  

a. Minimaal tot 
contactmoment, 

maximaal 20 
jaar bij 

verkoopopdracht 

Adres, soort woning, woonoppervlakte, bouwjaar, 
aantal kamers, de door u verwachte waarde.  
 

a. Idem  

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt. 

geen idem 

 

 Ontvangers van gegevens 

a.  ActiveCampaign 
 

 

mailto:nieuwsbrief@brantjes.nl
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Het doel van de verhuur alert is om u mondeling te informeren wanneer wij huuraanbod in 
ons portfolio hebben wat voldoet aan de wensen die u heeft ingevuld in de huur alert.   
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

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

a. Minimaal tot 
contactmoment, 

maximaal 20 
jaar bij 

verkoopopdracht 

Wat voor object u zoekt, in welke plaats, per wanneer 
u wilt huren, huurperiode, woonoppervlakte, aantal 
slaapkamers, budget en eventueel bedrijfsnaam.  
 

a. Idem  

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt. 

geen idem 

 

 Ontvangers van gegevens 

a.  ActiveCampaign 

Het doel van de verhuur indicator is om u mondeling te informeren hoeveel potentieel 
geïnteresseerden wij voor uw object of project hebben in ons zoekersbestand.   
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

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

a. Minimaal tot 
contactmoment, 

maximaal 20 
jaar bij 

verkoopopdracht 

Wat u wilt verhuren, aantal objecten, welke locatie, 
wat voor type object en eventueel bedrijfsnaam.  
 

a. Idem  

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt. 

geen idem 

 

 Ontvangers van gegevens 

a.  ActiveCampaign 
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Het doel van de aankoopcheck is om u mondeling te informeren over de mogelijkheden van 
een aankoop- of zoekopdracht.   
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

Uw naam, contactgegevens zoals uw telefoonnummer 
en e-mailadres 

a. Minimaal tot 
contactmoment, 

maximaal 20 
jaar bij 

verkoopopdracht 

Soort woning, prijsklasse en in welke plaats u een 
woning zoekt 

a. Idem  

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt 

geen idem 

 

 Ontvangers van gegevens 

a.  ActiveCampaign 
 

Op de website van brantjesmakelaars.nl is het mogelijk een woningwaarde indicatie te aan te 
vragen. Wij maken hierbij gebruik van een zogeheten widget van Moving Digital.    
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

Uw naam, contactgegevens zoals uw telefoonnummer 
en e-mailadres  

a. Minimaal tot 
contactmoment, 

maximaal 20 
jaar bij 

verkoopopdracht 

Adres, soort woning en woonoppervlakte 
 

a.  Idem  

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt 

Geen idem 

 

 Ontvangers van gegevens 

a.  Moving Digital  
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Op de website van brantjesmakelaars.nl is het mogelijk een woningwaarde indicatie te aan te 
vragen via WhatsApp.     
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

Uw naam, contactgegevens zoals uw telefoonnummer 
en e-mailadres 

Geen Minimaal tot 
contactmoment, 

maximaal 20 
jaar bij 

verkoopopdracht 

Foto’s van uw woning Geen  Idem  

Adresgegevens Geen Idem 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar 
verstrekt 

Geen idem 

 

 Ontvangers van gegevens 

 Geen  

 

 

 

Wanneer ons kantoor gesloten is kunt u op de website via chat toch nader geholpen worden.   
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-

makelaar 

Chatverslag met daarin de door u genoteerde 
persoonsgegevens 

Geen Afhankelijk 
van de inhoud 

tot 20 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

 geen 
 

Wilt u hier meer over weten, zie dan het cookiestatement op onze website.  


