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Privacyverklaring  HERMON Erfgoed B.V. 
Versie 24 mei 2018 

 
 
HERMON Erfgoed B.V. is een landelijke herontwikkelaar. Via onze website en nieuwsbrief 
wordt u op de hoogte gebracht van onze activiteiten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige 
informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.  
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij 
houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.  
Dit betekent dat wij: 

- Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij 

via deze privacyverklaring; 

- Eerst toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken; 

- Persoonsgegevens niet zomaar doorgeven aan derde partijen. Wij zullen eerst toestemming 

vragen om deze gegevens te delen;  

- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen en dat ook eisen 

van de partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken. 

- Uw recht respecteren dat u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of kunt laten verwijderen. 

 
Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruik van onze diensten, het aankopen van projecten en het bezoeken van onze 
website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 
Afhankelijk van de dienst, aankoop van projecten/vastgoed kunnen wij de volgende 
gegevens van u verwerken: 

- voorna(a)men 

- achternaam 

- initialen 

- bedrijfsnaam 

- Kamer van Koophandel nummer 

- e-mailadres 

- telefoonnummer 

- (toekomstig) adres 

- functie 

- geboortedatum en -plaats 

- geslacht 

- IBAN-nummer 
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- BTW-nummer 

- motivatiebrief 

- CV 

 
Doeleinden 
De gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

- Om met u te communiceren door middel van het verzenden van nieuwsbrieven, post en e-

mails; 

- Om met u te communiceren door middel van telefonie; 

- Om uw gegevens te verwerken voor aanmeldingen van bijeenkomsten;  

- Om uw factuur in behandeling te nemen; 

- Om uw sollicitatie te verwerken; 

- Om uw vraag te verwerken; 

- Om uw klacht te verwerken; 

- Om uw vragen en/of klachten te beantwoorden via e-mail, per post of telefonisch; 

- Om onze website te verbeteren; 

- Om u facturen te sturen; 

- Om u een product te leveren; 

 
Verstrekking aan derden  
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is 
voor de levering van de door u bestelde dienst. Zo werken wij samen met een makelaar en 
notaris voor de aan- en verkoop van vastgoed. Ook werken wij samen met een IT-bedrijf en 
een communicatiebureau, die onze website en server beheren.  Daarnaast werken wij 
samen met een juridisch adviseur voor het opstellen van overeenkomsten. 
Wanneer wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw 
gegevens niet voor ander doeleinden worden gebruikt.  
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen vertrekken, zonder 
uw toestemming.  
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt 
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen 
onthouden worden. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. 
 
Concreet gebruiken wij cookies voor: 

- Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s; 

- Het beoordelen welke delen van onze website aanpassing behoeven; 

- Het optimaliseren van onze website. 
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Op onze website staan video’s en mogelijk andere hyperlinks  die worden aangeboden door 
andere bedrijven/ personen of door sociale media, zoals  
YouTube,Vimeo en Google Maps. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 
verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is niet 
van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.   
 
Beveiligen en bewaren 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo 
zorgen wij er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. 
Uw gegevens worden alleen op onze beveiligde server opgeslagen.  
Wij bewaren de gegevens zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. 
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit ons 
verplicht.  
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
U kunt te alle tijde uw gegevens inzien en laten wijzigen / verwijderen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met ons secretariaat. Wij zijn bereikbaar middels het onderstaande 
telefoonnummer.  
  
HERMON Erfgoed B.V.  
 

Postadres Bezoekadres Telefoon E-mail 

Postbus 5 Zinzendorflaan 1  030-7210640 info@hermonerfgoed.nl  

3700 AA Zeist 3703 CE Zeist   

 
 
Inwerkingtreding 
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018. Wijzigingen in de 
privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Wij zullen uw gegevens nooit 
zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar u ze voor heeft afgegeven gebruiken.  
 

mailto:info@hermonerfgoed.nl

