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Als u een woning koopt van Sellenra, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere
uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over uw inkomen.
Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Koopt u een woning bij ons of bent u geïnteresseerd om een woning bij ons te kopen, dan geeft u ons uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen.
Wij hebben altijd nodig:
• Uw volledige naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij willen dat niemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij beveiligen uw
persoonsgegevens daarom goed.
Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

Nieuwsbrieven
Voor onze nieuwsbrieven gebruiken we uw e-mailadres. De nieuwsbrief bevat een 'link' waarmee u zich kunt afmelden.
Makelaar:
Wij verkopen een deel van onze koopwoningen via een makelaar. Reageert u op een koopwoning die een makelaar voor
ons verkoopt? Dan sturen we uw persoonsgegevens door. De makelaar krijgt alleen de gegevens die nodig zijn om contact
met u op te nemen of een afspraak met u te maken. Hij zal uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.
Notaris:
De met u gesloten koop- en aannemingsovereenkomst dienen wij door te sturen aan de behandelende notaris. In de koopen aannemingsovereenkomst staat altijd vermeld welke notaris dit is. De notaris beschikt hiermee over de gegevens die in
de overeenkomsten staan vermeld en zal deze gebruiken om contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken.
Ook hij zal deze persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Bouwgarant en Woningborg:
Ook dienen wij de getekende aannemingsovereenkomst te sturen aan Bouwgarant of Woningborg. Zij hebben deze nodig
om voor u een garantiewaarborgcertifcaat van de woning op te maken en aan u te verzenden.

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan
anderen?
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:
• In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
• Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
• Als dit wettelijk verplicht is
In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
•

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij ons kopen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Sellenra kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U
blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens
Wilt u de persoonsgegevens die Sellenra van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. U bereikt ons
telefonisch op 040 845 76 41of per e-mail via info@sellenra.com
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