Privacyverklaring van Advema Makelaardij B.V.
Introductie
Advema Makelaardij is aangesloten als makelaar/taxateur bij de NVM en respecteert uw
privacy en doet er alles aan om deze te beschermen.
Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken
persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze
privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door ons bedrijf.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren,
verwerken wij uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een
formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons kantoor belt. Ook als u onze website
bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm
van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen we
persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer onze particuliere klanten. Ook kunnen we
persoonsgegevens verwerken van bestuurders, gevolmachtigden, directe of indirecte
aandeelhouders of contactpersonen van onze zakelijke klanten, leveranciers,
samenwerkingspartners of een eigen makelaar die optreedt namens een kopende of
verkopende makelaar.
Wij verwerken mogelijk ook persoonsgegevens van personen die geen klant van ons zijn.
Bijvoorbeeld de koper(s) van een woning die via ons verkocht wordt.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Hieronder leest u
er meer over.

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons o.a. worden verwerkt ten behoeve van:
-

Het verkopen van uw woning;

-

Het verhuren van uw woning;

-

Het taxeren van uw woning;

-

Het uitvoeren van marketingactiviteiten;

-

Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen;

-

Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van het actuele huizenaanbod;

-

Wanneer u zelfstandig of met uw eigen makelaar een woning koopt die wordt
aangeboden;

-

Wanneer u zelfstandig of met uw eigen makelaar een woning huurt die wordt
aangeboden.

Verstrekking aan derden
In onze rol als makelaar kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere doorgeven,
bijvoorbeeld aan uw eigen makelaar of Notaris. Deze gegevens worden alleen verstrekt
wanneer dat uw uitdrukkelijke wens is.
Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden doorgeven.
Omdat Advema Makelaardij B.V. aangesloten is bij de NVM worden de aangeboden
woningen opgenomen in de database van de Validatie instituten.
NVM zorgt dat:
- A. Alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van o.a. woningen.
Als u een woning, via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens
bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en
kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt
gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun
klanten (zoekers naar een woning ).

- B. Het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt
verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere
(huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
 Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde
en foto’s van het object.
 Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten,
professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via
Advema Makelaardij toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een
woning van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.
- C. Database met historisch aanbod
Van alle woningen die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende
gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 Het adres van de woning de omschrijving en kenmerken van het object zoals de
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde
en foto’s van het object.
 Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt
gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 De postcode van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De
NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
 Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor
onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar
mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.
NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Hoe lang bewaart Advema Makelaardij B.V. uw gegevens?
Advema Makelaardij bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens
bewaren wij echter langdurig:
 Een aantal gegevens van de dienstverlening worden 20 jaar bewaard, omdat wij
gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 De bewijslast dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaren wij 5 jaar.
1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Advema Makelaardij ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht
te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te
leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Advema
Makelaardij ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of
verandering van werk.
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat
de woning te koop staat of heeft gestaan.
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de
woning.
Indien is afgesproken, worden bovenstaande gegevens
bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de
website van Advema Makelaardij. Dit gebeurt voor promotie
van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de
transactie getoond.
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum.
Overige informatie die u aan Advema Makelaardij verstrekt.

Ontvangers van gegevens
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NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
Notaris, koper, aankoopmakelaar
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de Advema Makelaardij ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning,
belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële
huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Advema
Makelaardij ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
De reden van verhuur.
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.
Indien met Advema Makelaardij is afgesproken, worden
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere
huizenwebsites en op de website van Advema Makelaardij.
Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot
maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
De eisen die u stelt aan de huurder.
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
Overige informatie die u aan Advema Makelaardij verstrekt.
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Ontvangers van gegevens
Huurder

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor Advema Makelaardij

ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de
onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Advema Makelaardij ook
uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens
Verstrekking
Bewaartermijn
mogelijk aan
bij Advema
Makelaardij
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
a
20 jaar
telefoonnummer en e-mailadres.
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.
geen
3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs.
geen
3 jaar
De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering

van werk.
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
financieringsmogelijkheden.
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum.
Overige informatie die u aan Advema Makelaardij verstrekt.
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Ontvangers van gegevens
Verkoper en verkoopmakelaar
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor Advema Makelaardij

ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met
een passend huurcontract. Daarbij stelt Advema Makelaardij ook uw identiteit vast. De
volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs.
De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering
van werk.
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
mogelijkheden om een huurprijs te betalen.
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets
eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een
gerechtvaardigd belang van de verhuurder.
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
Overige informatie die u aan Advema Makelaardij verstrekt.

a
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5. U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die c.q. dat via Advema Makelaardij wordt

aangeboden
In dit contact maakt Advema Makelaardij bezichtigingsafspraken, geeft Advema Makelaardij
u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Advema
Makelaardij vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden
verwerkt:
Gegevens

Verstrekking
mogelijk aan

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het
bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.
Overige informatie die u aan Advema Makelaardij verstrekt.

a

a

Bewaartermijn
bij Advema
Makelaardij
1 jaar

a

1 jaar

a

1 jaar

Ontvangers van gegevens
Verkoper of verhuurder van pand

6. U wilt een woning kopen die via Advema Makelaardij wordt aangeboden

Voor dit contact staat Advema Makelaardij met u en eventueel uw makelaar in contact in
verband met het biedingsproces. Daarna voert Advema Makelaardij de voorbereidende
activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Advema
Makelaardij ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens

Verstrekking
mogelijk aan

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer
en e-mailadres.
Uw mening over de woning.
Gegevens over de biedingen.
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling
van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een
gerechtvaardigd belang van de verkoper.
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode
(1234AB) van het vorig woonadres van de koper.
Overige informatie die u aan Advema Makelaardij verstrekt.

a

Ontvangers van gegevens
NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
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Notaris, koper, aankoopmakelaar
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7. U wilt een woning huren die via Advema Makelaardij wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en
om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens
kunnen worden verwerkt:
Gegevens

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de
verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de
verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM
Woontoets.
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd
in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft).
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,
waaronder uw identiteitsvaststelling.
Overige informatie die u aan Advema Makelaardij verstrekt.

a
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a
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a
a
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b
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a
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a
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Ontvangers van gegevens
Verhuurder
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Advema

Makelaardij
Het doel van dit contact is dat Advema Makelaardij u op de hoogte brengt van mogelijk voor
u interessante woningen. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te
hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op
basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden
samengesteld.

Verstrekking
mogelijk aan
geen
geen

Bewaartermijn bij
Advema
Makelaardij
Tot intrekking van
toestemming
Tot intrekking van
toestemming

Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Of
aan frauderegistratiesystemen van banken en/of verzekeraars. Het kan bijvoorbeeld gaan
om persoonsgegevens, e-mails of om IP-adressen van websitebezoekers.

Veilig
Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed
beveiligd zijn.

Vertrouwelijk
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij
zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel
mag uw gegevens verwerken.

Persoonlijk contact met ons kantoor
Veel contacten tussen u en ons verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of via de
website. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is.

Bezoek aan onze websites
Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en plaatsen wij
cookies. Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw
mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte
pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren.
Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te
zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.
We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen
intern opgeslagen en bewerkt. Ze kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoekgedrag of voor fraudebestrijding.
Advema Makelaardij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw bezoek en het gebruikt van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te
voorkomen.
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u
een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en
uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als
u een website opnieuw bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder “sessie
cookies” en “permanente cookies”. Sessie cookies worden van uw computer verwijderd
zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na
afsluiten van uw webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele
telefoon wordt deze cookies herkend. Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies
zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij plaatsen zowel sessie- als permanente cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s
u op onze website heeft bezocht. Daarnaast heeft u cookies nodig om met ons te kunnen
communiceren. Zonder cookies is dat niet mogelijk.

Kunt u uw cookies blokkeren?
U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy instellingen van de
webbrowser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt,
geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken, of zelfs helemaal niet.
Inloggegevens worden bijvoorbeeld niet onthouden.

Persoonlijke aanbiedingen
We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.
Bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of op onze website.

Hoe stellen we een persoonlijke aanbieding samen?
Uw gegevens in onze klantdatabase kunnen wij gebruiken voor het doen van een
persoonlijke aanbieding. Bijvoorbeeld als u wel een hypotheek via onze bemiddeling heeft
gesloten maar geen schadeverzekering voor uw huis. Uw keuzes en zoekopdrachten op onze
website en e-mails zoals onze nieuwsbrief, kunnen wij verzamelen met een cookie. Ook
verzamelen we gegevens via de social media waarop wij actief zijn. Op basis van deze
gegevens kunnen we u aanbiedingen doen die aansluiten bij uw persoonlijke situatie en
interesses. We kunnen u ook aanbiedingen doen van aan ons gelieerde partijen. Wij streven
er naar dat de informatie die u ontvangt relevant voor u is.

Aanbiedingen van aan ons gelieerde ondernemingen
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door alle ondernemingen die aan ons
gelieerd zijn. Dit zijn Advema B.V. en Advema Groep B.V. Deze ondernemingen kunnen u dus
benaderen met hun aanbod van producten of diensten.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten
corrigeren als ze niet juist zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor
persoonlijke aanbiedingen, dan kunt u dit aangeven.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien?
Bent u klant bij ons en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons of de NVM bekend
zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Stuurt u dan uw verzoek, met een
kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar:
Advema Makelaardij B.V.
t.a.v. Legal & Compliance
Jan Valsterweg 12
3315 LG Dordrecht

Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen om deze gegevens aan te
passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw gegevens laten aanpassen door
een e-mail te sturen naar makelaardij@advema.nl of een brief naar het hier boven vermelde
adres. Geeft u duidelijk aan wat u gecorrigeerd wilt zien?

Wilt u geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen?
Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te
doen, dan heeft u het ‘Recht van verzet’. U kunt aangeven dat u geen persoonlijke
aanbiedingen meer wenst te ontvangen door een e-mail te sturen
naar makelaardij@advema.nl of een brief naar het hier boven vermelde adres.

Over deze privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Advema B.V. Advema B.V. kan deze privacyverklaring
aanpassen. Deze versie is van 23 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd
op www.advema.nl.

