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Contactgegevens 

• burovanhoof 

• Adres: Losbaan 27 5971 PA Grubbenvorst 

• Telefoon: 077-7703363 

• E-mail: info@burovanhoof.nl 

• Internet: www.burovanhoof.nl 

• Handelsregisternummer: 64393372 

• AFM vergunningsnummer: 12016626 

Privacybeleid 

Verwerking persoonsgegevens 

Opdrachtnemer verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het 

uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben. Ook zijn wij vanuit wet- en regelgeving 

verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wanneer wij beginnen met onze 

dienstverlening aan u, en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij die verwerken in onze 

systemen. 

Bewaartermijnen 

Opdrachtnemer bewaart persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor ze verzameld zijn of op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar 

na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst. 

Uw rechten 

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld 

omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder 

voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk 

verzoek te sturen onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs (onder doorhaling van uw 

BSN nummer en foto). Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren. De 

contactinformatie van ons kantoor vindt u op de eerste pagina van deze Dienstenwijzer. U kunt ons 

ook laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van 

marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere 

diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit eveneens schriftelijk 

kenbaar maken aan ons. 

Delen met derden, toestemmingsverklaring. 

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings-, nazorg- en schaderegelingsfunctie 

kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens delen met onder andere aanbieders, 

schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, 

reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFid, toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract of 

overeenkomst (opdracht tot dienstverlening) die wij met u hebben of op basis van een wettelijke 

grondslag. Het betreft hier onder anderen: namen, geboortedata en adresgegevens, produkt- 

onderpandsgegevens, looptijden. Op grond van deze verklaring mag opdrachtnemer ervan uitgaan 

dat opdrachtnemer bevoegd is om de gegevens te ontvangen/door te geven om genoemd doel te 

bereiken. Deze toestemming eindigt wanneer het doel is bereikt of als u de toestemming eerder 
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schriftelijk heeft ingetrokken. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten 

als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende 

organisaties. 

Beveiliging 

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische 

veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en 

wijziging zo klein mogelijk te maken. Als u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u 

hierover contact opnemen met ons.      

Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) 

Onze dienstverlening is aan wettelijke regels gebonden. Deze regels kunnen gevolgen voor u hebben 

en wij informeren u daar hierbij over. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme (WWFT) ingevoerd. De WWFT regelt het cliëntenonderzoek en de 

meldplicht voor ongebruikelijke transacties die op onder meer advocaten, notarissen, 

belastingadviseurs en financieel dienstverleners rusten. 

Meldplicht ongebruikelijke transacties 

De WWFT schrijft voor dat wij iedere transactie met een ongebruikelijk karakter moeten melden bij 

een landelijk meldpunt (FIU-Nederland). Een meldplicht bestaat in ieder geval wanneer er sprake is 

van een transactie van € 10.000,00 of meer (juli 2018) betaald aan ons of door onze tussenkomst in 

contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Ook dienen transacties die aan 

politie of Openbaar Ministerie dienen te worden gemeld, omdat zij mogelijkerwijs verband houden 

met witwassen of financieren van terrorisme, te worden gemeld. Tot slot bestaat er voor ons een 

meldplicht bij transacties waarbij wij aanleiding hebben om te veronderstellen dat deze verband 

kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. In de gevallen waarin een meldplicht 

bestaat, kunnen wij ons niet aan die meldplicht onttrekken op grond van onze geheimhoudingsplicht 

en ons verschoningsrecht. Het spreekt voor zich dat wij onze geheimhoudingsplicht in alle overige 

gevallen strikt zullen naleven. Wij realiseren ons dat deze wetgeving voor zowel u als voor ons 

(administratieve) lasten met zich meebrengt. Het niet voldoen aan de wet kan met zich meebrengen 

dat wij tucht-, straf- of bestuursrechtelijke sancties krijgen opgelegd. Wij vragen daarom om uw begrip 

voor de gevolgen die de WWFT voor u en voor ons met zich meebrengt. 

Beëindiging relatie met ons kantoor 

Als er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of 

wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U 

kunt een andere financiële dienstverlener verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of 

beleggingsrekeningen over te dragen naar dit ander financieel advieskantoor van uw keuze. De 

genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële 

producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding 

hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.  

Klachtenprocedure 

• Eerst de klacht kenbaar maken aan ons: Als u een klacht hebt over een afhandeling van uw 

dossier, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van 

onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na 

ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de 

directie behandeld. 



• Daarna eventueel naar het Klachteninstituut: mochten wij gezamenlijk niet tot een 

bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het 

onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het 

ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze 

instantie aan te melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Deze 

KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij 

gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Voor de fase Ombudsman 

wordt geen klachtengeld geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, 

dan kunt u de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze 

commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en 

hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Ook voor de fase 

Geschillencommissie is geen klachtengeld door de klager verschuldigd. Mocht u meer 

informatie nodig hebben, dan kunt u hiervoor terecht op de website: www.kifid.nl. 


