
PRIVACY STATEMENT 
 
Beheer Buro Elst verhuurt woningen in Elst. Indien u een woning wilt huren, ontkomen we er niet 
aan om persoonsgegevens van u te verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens is Beheer Buro Elst. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw 
gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.  
 
Beheer Buro Elst neemt uw privacy serieus en hanteert een privacy beleid. Indien u een woning bij 
ons huurt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van huurovereenkomst.  
Gegevens die wij van u nodig hebben zijn bijvoorbeeld: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 
gegevens over uw inkomen.  
Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:  
• Alle persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van de huurovereenkomst zijn met uw 
toestemming verkregen.  
• Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen voorzorgsmaatregelen om uw 
persoonsgegevens te beschermen.  
• Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgevingen 
omtrent de verwerking van persoonsgegevens.  
 
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS?  
Beheer Buro Elst heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:  
• het uitvoeren van huurovereenkomsten;  
• het screenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven ten behoeve van screening verhuur;  
• het doen van betalingen;  
• het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen); 
• het uitoefenen van de accountantscontrole;  
• de uitvoering of toepassing van andere wet- of regelgeving.  
 
Bent u geïnteresseerd in een woning dan hebben wij tenminste de volgende persoonsgegevens van u 
nodig:  
• uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);  
• uw telefoonnummer;  
• uw e-mailadres.  
 
Indien u in aanmerking wenst te komen voor een bezichtiging hebben wij naast de bovenstaande 
gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:  
• uw geboortedatum en geboorteplaats;  
• gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de koop-/huurovereenkomst, zoals een kopie 
van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;  
• gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en 
arbeidscontracten;  
• gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;  
 
WEBSITE  
Beheer Buro Elst verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op haar website om met u te 
communiceren. Beheer Buro Elst verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van u:  
• uw volledige naam;  
• uw telefoonnummer;  
• uw e-mailadres.  
 
 



DERDEN  
Beheer Buro Elst is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan 
derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan 
bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen dan 
hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.  
 
GEGEVENSBEVEILIGING  
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn 
opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd 
teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Onze medewerkers die 
deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. 
Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig 
gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek.  
 
BEWAARTERMIJN  
Beheer Buro Elst bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor 
de verwerking van uw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de 
aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus 
per doel verschillen.  


