Privacyverklaring Hofbogen B.V.
versie 1.0 (Maart 2019)

Hofbogen respecteert uw privacy. Met van huurders verkregen (persoons)gegevens zullen wij met
uiterste zorg omspringen, en wij houden ons daarbij steeds aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Welke gegevens?
Indien u van Hofbogen huurt, dan zullen wij onder meer om uw volledige bedrijfsnaam, KvK- en BTWnummer, vestigingsadres, e-mailadres, (bedrijfs)telefoonnummer en persoonsgegevens van de
rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) vragen. Tevens dient u een recent uittreksel KvK te overleggen
en dienen vertegenwoordigers zich te kunnen legitimeren, opdat wij identiteit en bevoegdheid
daadwerkelijk en zelf goed kunnen vaststellen. Wij gebruiken en verwerken deze gegevens
vervolgens uitsluitend om u te kunnen bereiken indien en zo vaak als dit nodig is voor de uitvoering
van de huurovereenkomst, om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen bijvoorbeeld ten
aanzien van het gehuurde of betreffende onze dienstverlening, als ook voor het door Hofbogen
kunnen voldoen aan (eigen) wettelijke en fiscale verplichtingen.
Bewaren van gegevens
Wanneer u ons een e-mail stuurt of ons op een andere wijze bericht, dan worden voor ons relevante
gegevens, indien en voor zover door ons bewaard, opgenomen in ons archief (uw huurdossier).
Hofbogen hanteert daarbij een bewaartermijn van zeven (7) jaar na beëindiging van de
huurovereenkomst. In voorkomende gevallen kunnen wij u vragen om aanvullende
(persoons)gegevens die voor de betreffende situatie relevant en nodig zijn.
Delen van gegevens
Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij (en uitsluitend voor zover) dit nodig is in het kader
van uw huurrelatie met Hofbogen, bijvoorbeeld vanwege het beheer van of onderhoud aan het
gehuurde of het incasseren van huurpenningen, dan wel om te kunnen voldoen op enige op
Hofbogen zelf rustende wettelijke verplichting. Met de in opdracht van Hofbogen samenwerkende
derden, zoals bijvoorbeeld IT-dienstverleners, hebben wij duidelijke en strikte afspraken gemaakt om
de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, bijvoorbeeld door middel van
een verwerkersovereenkomst en/of een separate geheimhoudingsovereenkomst. In alle overige
gevallen zal voor het delen van uw gegevens eerst uw toestemming worden gevraagd.
Cookies op onze website
Wij gebruiken functionele, analytische cookies en advertising cookies op onze website. Cookies zijn
(kleine) bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw
computer of smartphone, tablet etc. In een cookie wordt informatie bewaard die verband houdt met
de door u gebruikte randapparatuur. Indien deze informatie persoonsgegevens bevat is het
gerechtvaardigde belang bij deze verwerking gelegen in de optimalisatie van onze website. De
bewaartermijn van cookies is variabel en hangt af van het beoogde gebruik.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Indien u niet wilt dat via onze website cookies
op uw computer worden geplaatst, dan kunt u de browserinstellingen van uw computer aanpassen.
Ook kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen via deze browserinstellingen. Meer informatie over

het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de Help-functie van uw browser. Let
er daarbij wel op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt dient aan
te passen. Als u cookies weigert, dan kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website helemaal
optimaal werkt; het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s
van onze website helemaal niet meer kunt zien. Wij zullen ons cookiebeleid van tijd tot tijd
aanpassen, bijvoorbeeld wanneer onze website of de wet- en regelgeving rondom cookies wijzigt.
Wij raden u daarom aan om het cookiebeleid op onze website zo nu en dan te raadplegen.
Indien u op onze website door middel van een hyperlink eventueel naar andere websites van derden
wordt geleid, is Hofbogen daarbij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, en ook
niet voor de mate van privacybescherming (of cookiegebruik) op deze sites; dit ligt buiten onze
invloed. Wij adviseren u dan ook om bij het bezoek van andere sites, al dan niet via een link op deze
site, altijd de betreffende privacyverklaring goed te lezen.
Inzage
U hebt steeds het recht om Hofbogen te vragen om aan u aan te geven welke (persoons)gegevens
wij van u hebben opgeslagen. Wanneer u meent dat deze niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u
ons schriftelijk of per e-mail verzoeken deze gegevens aan te vullen of te wijzigen. Wij zullen op een
dergelijk verzoek zo snel mogelijk reageren, in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Ook
hebt u als huurder, na afloop en volledige afwikkeling van de huurovereenkomst, het recht om te
worden 'vergeten' en ons te verzoeken om betreffende persoonsgegevens te vernietigen. Hofbogen
hanteert daarbij evenwel een bewaartermijn (voor uitsluitend relevante gegevens) van zeven (7) jaar
na einde huur.
Beveiliging
Hofbogen neemt de bescherming van uw gegevens uiteraard uiterst serieus, en wij hebben
daarom passende strenge beveiligingsmaatregelen genomen (welke steeds up-to-date worden
gehouden), zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens tegen te gaan.
Indien u de indruk heeft of signalen ontvangt van misbruik, neemt u dan onmiddellijk contact met
ons op zodat wij na vaststelling daarvan onverwijld passende maatregelen kunnen treffen.
Indien u vragen heeft ten aanzien van ons privacy- en geheimhoudingsbeleid die zich niet met
de uitleg hierboven laten beantwoorden, staan wij u uiteraard graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Hofbogen B.V.

