
Privacyverklaring  
 

U leest op dit moment de privacy verklaring van RS-Verzekeringen. RS-Verzekeringen is een 
advieskantoor dat zich richt op het geven van adviezen en bemiddelen in en voor 
verzekeringen, financieringen en hypotheken. Om ons werk te kunnen doen verzamelen wij 
die persoonsgegevens van u die wij nodig hebben om een offerte te kunnen maken, advies te 
geven of een verzekering of een lening tot stand te kunnen brengen. Die gegevens gebruiken 
en verwerken wij en geven deze door aan verzekeraars, serviceproviders en/of geldgevers. 
Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw 
gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.  

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door RS-Verzekeringen, 
neem dan gerust contact op!  

 
Doel gegevens  

Voor de volgende twee doelen worden persoonsgegevens verzameld door RS-Verzekeringen. 
Deze worden hieronder toegelicht. 
1. Het aangaan van verzekeringscontracten en/of het advies geven daarin; 
2. Het aangaan van een geldlening en/of het advies geven daarin. 

Door het doen van een aanvraag of een verzoek tot advies geeft u uitdrukkelijk toestemming 
aan RS-Verzekeringen uw persoonsgegevens te gebruiken, te verwerken, op te slaan en door 
te geven aan verzekeraars, financiers, serviceproviders en/of geldgevers.  

 
Opslagperiode  

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door RS-Verzekeringen, maar nooit langer 
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Gegevens die in het kader van het 
Cliëntenonderzoek zoals bedoeld in de WWFT zijn vergaard worden 5 jaar bewaard nadat de 
laatste verzekering dan wel lening is beëindigd, tenzij wet en regelgeving of contractuele 
verplichtingen een langere bewaartijd aan ons opleggen.  

 
Beveiliging  

Er worden van uw persoonsgegevens in principe geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens 
worden alleen ingevoerd en beheerd in onze klantenadministratie en digitale cliëntendossiers. 
De persoonsgegevens die door RS-Verzekeringen of door eerder genoemde derden worden 
beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar 
waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

  



Uw rechten  

Recht op inzage  
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij RS-Verzekeringen 
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op 
te nemen met RS-Verzekeringen. Er wordt dan een afspraak gemaakt bij ons op kantoor 
waarbij u inzage krijgt in uw gegevens.  

Recht op rectificatie  
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten 
rectifieren door RS-Verzekeringen. 

Recht op overdracht 
Mocht u de persoonlijke gegevens nodig hebben die bij RS-Verzekeringen opgeslagen liggen 
in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. 
Hierbij dient RS-Verzekeringen uw zuiver persoonlijke gegevens over te dragen aan de 
andere partij. Gegevens die door RS-Verzekeringen verwerkt zijn in documenten, adviezen en 
wat dies meer zij komen niet voor overdracht in aanmerking. 

Recht op wissen van gegevens  
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij RS-Verzekeringen vastgelegd zijn? Dan heeft u het 
recht op het laten wissen van uw gegevens, tenzij wet en regelgeving of contractuele 
verplichtingen een langere bewaartijd aan ons opleggen. In het algemeen geldt dat wij u dan 
niet langer van dienst kunnen zijn en moeten wij onze relatie beëindigen. 

Recht op het indienen van een klacht  
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat 
RS-Verzekeringen niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

  
Plichten  

RS-Verzekeringen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 
namelijk een commercieel belang: het geven van adviezen en bemiddelen in en voor 
verzekeringen, financieringen en hypotheken. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan 
derden.  

De gegevens die wij u vragen om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor 
het aanbieden van onze diensten. Uw telefoonnummer en uw e-mailadres is bijvoorbeeld 
nodig om met u te communiceren. Uw naam, adres, gegevens van uw gezin en uw woning 
zijn bijvoorbeeld nodig voor het adviseren en afsluiten van een inboedel-, opstal- en 
aansprakelijkheidsverzekering. Uw werkgever en salarisgegevens zijn bijvoorbeeld nodig 
voor het geven van advies en aanvraag van een geldlening. Als deze gegevens niet worden 
aangeleverd, kan RS-Verzekeringen de betreffende dienst niet aanbieden.  

RS-Verzekeringen behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit 
wettelijk is vereist dan wel wanneer RS-Verzekeringen dit gerechtvaardigd acht om te 
voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van RS-
Verzekeringen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk 
te respecteren.  



Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.  

 

RS-Verzekeringen 
Hoofdstraat 73, 5461 JD Veghel 
0413-367777 
Inschrijvingsnummer K.v.K.: 16038673   A.F.M.: 12003900 


