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Privacyverklaring MijnHuiszaken   

Deze privacyverklaring  is voor het laatst aangepast op 26-11-2020.   
   
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien   het dan ook als onze  
verantwoordelijkheid om   uw privacy te beschermen. Op deze   pagina laten we u weten 
welke  gegevens we verzamelen als u  onze website gebruikt, w aarom we deze gegevens  verzamelen 
en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij  werken.   
   
Dit privacybeleid is van toepassing op MijnHuiszaken.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat  
MijnHuiszaken.nl niet verantwoordelijk is  voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.  Door 
gebruik te maken van deze website geeft u aan h et privacy beleid te accepteren.   
   
MijnHuiszaken.nl respecteert de   privacy van alle gebruikers van   haar site en draagt er 
zorg  voor dat de persoonlijke informatie die u o ns verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.     
Persoonsgegevens   
MijnHuiszaken.nl kan persoonsgegevens over u v erwerken, doordat u gebruik maakt van de  website, 
en/of omdat u deze zelf verstrekt. MijnHuiszaken.nl kan de volgende  persoonsgegevens verwerken:   
   

● Uw voor- en achternaam   
● Uw e-mailadres   
● Uw IP-adres   
● Uw wachtwoord   
● Uw geboortedatum   
● De voor- en achternaam v an uw partner   
● De geboortedatum van uw partner     
● Uw social media accounts (indien u  hiermee inlogd)   
● Uw inkomsten   
● Uw vermogen   
● Uw financiele verplichtingen   
● Uw woonwensen   
● Uw woning gegevens   

   
Waarom hebben w ij deze gegevens nodig?   
MijnHuiszaken.nl verwerkt uw persoonsgegevens   om u, op uw verzoek, passende diensten  te 
kunnen leveren. Ook kan sommige i nformatie, op uw verzoek, worden gedeeld met derden.   
   
Hoe lang bewaren w ij deze gegevens?   
MijnHuiszaken.nl bewaart deze gegevens zolang uw account bestaat.   
   
Delen met anderen   
MijnHuiszaken.nl verstrekt uw persoonsgegevens   alléén aan derden   op uw eigen verzoek, 
of  om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   
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Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gedeeld met de bedrijven die aan u zijn  
gekoppeld. Bij alle overige persoonsgegevens wordt u expliciet gevraagd of u deze wilt  verzenden 
naar de door u geselecteerde partij.   
   
In kaart brengen website bezoek   
Op de website MijnHuiszaken.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,  waaronder het IP-
adres van uw computer en het t ijdstip van opvraging en gegevens die   uw  browser meestuurt. D 
eze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en  klikgedrag op de website. 
MijnHuiszaken.nl gebruikt deze informatie om de werking van de  website te verbeteren. Deze 
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden  niet aan derden verstrekt.   
   
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt  u doen 
door in te loggen in uw persoonlijke MijnHuiszaken omgeving, hier kunt u al uw  gegevens inzien, 
wijzigen en/of verwijderen.   
   
Het is ook mogelijk om uw volledige MijnHuiszaken account, met alle bijbehorende  gegevens, te 
verwijderen. Dit k unt u doen door, nadat u bent i ngelogd, naar 'Account' /  'Account verwijderen' te 
gaan en hier aan te geven dat u uw account wilt verwijderen. Nadat u  dit aangegeven hebt wordt uw 
account na 30 dagen daadwerkelijk verwijderd (mits u in de  tussentijd niet aangeeft dat u uw account 
toch niet wilt verwijderen).   
Indien u betaalde producten/diensten afgenomen heeft blijven NAW gegevens bewaard in  onze 
administratie, zolang als wij dat wettelijk verplicht zijn.   
   
U kunt een verzoek t ot inzage, correctie of verwijdering ook sturen naar infomijnhuiszaken.nl.  
MijnHuiszaken.nl zal zo snel m ogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.    
  
Cookies   
MijnHuiszaken.nl maakt enkel gebruik van functionele cookies ten behoeve van de login  
functionaliteit en CSRF-bescherming.   
   

● Naam cookie PHPSESSID   
● Gebruik  Login functionaliteit en CSRF-bescherming   
● Levensduur     Tot browser sluit   

    
Beveiliging   
MijnHuiszaken.nl 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 u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MijnHuiszaken.nl  verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met Yes-co Real Estate Innovators B.V. op  via 
infomijnhuiszaken.nl. Yes-co Real Estate Innovators B.V. is als volgt te bereiken:   
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Postadres:  Diemermere 5, 1112TA Diemen  Vestigingsadres:  Diemermere 
5, 1112TA Diemen   
Inschrijvingsnummer kvk:   39092364   
Telefoon:  036 - 523 84 55   
E-mailadres:  info@mijnhuiszaken.nl   
   
MijnHuiszaken.nl is e en website van Yes-co Real Estate Innovators B.V.   
   


