
 
 

 

Privacybeleid TQ makelaars (Thijssen & Kalkman Breda B.V.) 

U is gevraagd uw persoons gegevens te verstrekken aan TQ Makelaars omdat u opdat u het 
punt staat vastgoed te kopen, verkopen, huren of verhuren of taxeren.  

Graag leggen wij uit wat er precies met de door u opgegeven gegevens gebeurt als u deze 
aan ons verstrekt. 

Wie verwerkt mijn gegevens? 
Uw gegevens worden verwerkt door TQ makelaars (geregistreerd onder KvK-nummer 
20078352), gevestigd aan de Dorpstraat 37, 4851 CJ, Ulvenhout. 
U kunt ons bereiken via breda@tqmakelaars.nl of 076 - 5 22 39 28. 

Wat gaat er gebeuren met mijn gegevens? 
Als aan u uw gegevens worden gevraagd dan heeft dat als doel het opstellen van een 
overeenkomst. Dit kan zijn een opdracht tot dienstverlening, koop/verkoop overeenkomst 
huur/verhuur overeenkomst. Maar ook een taxatie of bemiddeling. 

Na instemming en aanlevering van uw gegevens, worden uw gegevens door medewerkers 
van ons kantoor verwerkt. Daarbij kan er ook sprake zijn dat wij uw gegevens aan 3e 
verstrekken. Deze derden kunnen o.a. taxateurs, notarissen, bouwkundig inspecteurs, 
hypotheekverstrekkers.  
Kortom allen die het doel dienen van uw vastgoed gerelateerde vraagstuk. 

Deze bedrijven ontvangen uw gegevens. Op basis van deze informatie zullen deze bedrijven 
contact met u zoeken (per e-mail of telefonisch) om u te informeren over hun diensten en 
tarieven. Zodoende leidt een opdracht via Thijssen Kalkman en van Oord Makelaars tot 
gegevensopslag bij diverse bedrijven die aan uw opdracht gekoppeld kunnen zijn. 

De bedrijven die uw gegevens ontvangen hebben dienen zich te houden aan de volgende 
punten: de gegevens mogen enkel gebruikt worden om u in te lichten over de benodigde 
diensten en bijbehorende diensten, verdere verspreiding van uw gegevens is niet 
toegestaan, indien u uw opdracht wenst terug te trekken dient Thijssen Kalkman en van 
Oord Makelaars een verzoek tot verwijdering van uw gegevens in bij deze gekoppelde 
bedrijven op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen de 
bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen. 
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Welke gegevens kunnen worden opgevraagd? 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan TQ makelaars de volgende persoonsgegevens van 
u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geboortedatum; 

- Kopie ID; 

- BSN-nummer; 

- Bankgegevens. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
Uw gegevens worden door TQ makelaars in zijn volledigheid bewaard. De gegevens worden 
bewaard zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden en voor zover dit 
noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van 
eventuele geschillen.  

Kan ik mijn gegevens inzien, laten corrigeren en/of laten verwijderen? 
Ja, als u een aanvraag indient en zodoende uw persoonsgegevens verstrekt, hebt u het recht 
op inzage, correctie en verwijdering. Voor het opvragen van de geregistreerde gegevens, het 
laten corrigeren en/of geheel laten verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via 
breda@tqmakelaars.nl een verzoek indienen.  

Zijn uw gegevens reeds doorgezonden naar 3e partijen dan sturen wij ook een verzoek naar 
deze bedrijven om op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) uw 
gegevens te verwijderen en verder niet te behandelen, hetgeen de bedrijven verplicht om 
uw gegevens te verwijderen. Zodoende heeft u het recht om de gegeven toestemming voor 
de verdere verwerking van uw gegevens altijd in te kunnen trekken. 

Kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn gegevens? 
Ja, indien uw ervaring is dat er een onjuiste verwerking heeft plaatsgevonden, dan kunt u 
een klacht indienen via oosterhout@thijssenkalkman.nl. Wij zullen dan in overleg met u 
stappen nemen om de verwerking te corrigeren, Uw keuze is hier leidend in. 

Wat gebeurt er als het privacybeleid van TQ makelaars wijzigt? TQ makelaars heeft het 
recht om het privacybeleid zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. Het is 
raadzaam om ons privacybeleid met enige regelmaat te controleren, indien u daar prijs op 
stelt. Vragen over ons privacybeleid kunnen gericht worden aan ons. Wij zullen dan zo 
spoedig mogelijk contact opnemen. 
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