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Privacyverklaring  
Taxatie- en adviesbureau Geschiere-Josiasse  
U heeft te maken met taxatie- en adviesbureau Geschiere-Josiasse. Taxatie- en adviesbureau 
Geschiere-Josiasse is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er 
met uw gegevens wordt omgegaan.  
 
Van welke diensten van Geschiere-Josiasse maakt u gebruik? 

 U wilt een woning laten taxeren. 
 U wilt een bedrijfspand laten taxeren. 

 
Verwerkingsverantwoordelijke 
Voor deze verwerkingen is Taxatie- en adviesbureau Geschiere-Josiasse de 
verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn: 

Taxatie- en adviesbureau Geschiere-Josiasse 
KvK 22017515  
Simpelhuisstraat 7 
4331 PH Middelburg 
0118  - 62 79 36 
taxaties@geschiere-josiasse.nl 

 
 
Wij nemen uw privacy serieus 
Geschiere-Josiasse neemt uw privacy erg serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als 
logische fatsoensnormen. Geschiere-Josiasse verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de 
voorschriften van de wetgeving. Geschiere-Josiasse besteedt veel aandacht aan een adequate 
beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde 
toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij investeren continu in het bieden van goede 
dienstverlening. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. 
 
Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 
Wilt u weten welke gegevens Geschiere-Josiasse van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw 
verzoek naar ons.  
Wij verwerken geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke 
gegevens Geschiere-Josiasse verwerkt, neem dan ook contact op. 
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail. Uw 
verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren 
of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.  
 
Hoe kunt u een klacht indienen? 
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Geschiere-Josiasse, neem 
dan contact op met ons. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Hoe lang bewaart Geschiere-Josiasse de gegevens? 
Geschiere-Josiasse bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaren 
wij echter langdurig omdat wij gedurende deze periode aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 
beroepsfouten. 
 
U wilt een taxatie van een woning of bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor 
Geschiere-Josiasse ingeschakeld 
Het doel van dit contact is dat Geschiere-Josiasse voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed 
een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn  

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

 a 10 jaar 

Gegevens van uw woning of bedrijfspand om de waarde te 
bepalen. 

a 10 jaar 

Overige informatie die u aan Geschiere-Josiasse verstrekt.  geen 10 jaar 
 

 Ontvangers van gegevens 
a Validatie instituut op taxaties. 

 
 
Middelburg, 23 mei 2018 


