
Privacy verklaring 

 

Engelvast Retail Property Advise (voortaan “Engelvast”), gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201, 

1083 HN in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Engelvast 

respecteert de privacy van bezoekers van de website en behandelt uw persoonlijke informatie 

vertrouwelijk. In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe Engelvast uw persoonsgegevens 

verwerkt.   

 

Contactgegevens 

Email : willem.engelberts@engelvast.nl 

Adres : Barbara Strozzilaan 201, (1083 HN) Amsterdam 

Telefoon : +31 20 240 2593 

Website : https://engelvast.nl  

Anja Tukker, te bereiken via anja.tukker@engelvast.nl, is de contactpersoon inzake de 

gegevensbescherming van Engelvast.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Engelvast verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Functietitel, verantwoordelijkheden, afdeling 

- Organisatie 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Engelvast verwerkt o.a. de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

Identiteitsbewijs, uittreksel handelsregister, eigendomsrechten en financiële informatie t.b.v. uw aan- 

en/of verhuuropdracht, aan- en/of verkoopopdracht, due diligence, allonge, huurbeëindiging, 

huurherzieningsadvies, asset management en overige gerelateerde diensten. Als u Engelvast informatie 

verstrekt over een andere persoon, bevestigt u dat zij u hebben aangesteld om voor hen op te treden, 

dat u hen hebt geïnformeerd over onze identiteit en de doeleinden waarvoor de informatie zal worden 

verwerkt en dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen voor de verwerking van hun 

persoonlijke gegevens. Wanneer wij hen voor het eerst contacteren, kunnen wij hen vertellen waar wij 

de informatie vandaan hebben.  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Engelvast verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw aan- en/of verhuuropdracht, aan- en/of verkoopopdracht, due diligence, 

allonge, huurbeëindiging, huurherzieningsadvies, asset management en overige gerelateerde 

diensten  

- Het afhandelen van een betaling. 

- Het kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

-  Om goederen en diensten bij u af te leveren. 

- Engelvast verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die 

wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

 

 

https://engelvast.nl/


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode om ons in staat te stellen onze  

diensten te verlenen, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige 

vereisten en, indien nodig, voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Engelvast verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 

de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Onze website biedt de mogelijkheid om te reageren door het versturen van een e-mail of het direct 

bellen naar Engelvast. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan 

uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw 

toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw verzoek.  

Wij gebruiken cookies voor het functioneren van de website. Persoonlijke gegevens worden niet 

opgeslagen. U kunt 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. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 

het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Engelvast en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw 

persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anja.tukker@engelvast.nl. Om er 

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, 

maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Engelvast neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. Gezien de elektronische aard van het internet aanvaardt u echter door gebruik van deze website 

de inherente risico's, inclusief maar niet beperkt tot het veiligheidsrisico van onderschepping, 

ongeoorloofde toegang, de risico's van corruptie en de risico's op virussen of andere schadelijke 

middelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met anja.tukker@engelvast.nl. 

 

Wijzigingen 

Engelvast kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen 

aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op 

de website van Engelvast. Deze versie is opgesteld in mei 2018. 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten 

aan deze gegevens worden ontleend. Engelvast is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als 

gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. 

 


