
 

 

 

 

 
Privacy Verklaring Van Lunen Adviesgroep 
  1 

Privacy verklaring  

 

 
 

Veerstraat 15 
5831JL Boxmeer 

0485-573439 
www.vanlunenadvies.nl 
info@vanlunenadvies.nl  



 

 

 

 

 
Privacy Verklaring Van Lunen Adviesgroep 
  2 

Informatie over onze dienstverlening 
Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende 

kosten. In dit document leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die 

we u op grond van de algemene verordening persoonsgegevens moeten verstrekken. Wij 

geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld 

krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust! 

 

Onze contactgegevens 

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen 
op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. 
 
Telefoonnummer: 0485-573439  
E-mail: info@vanlunenadvies.nl   
Adres: Veerstraat 15, Boxmeer  
Postcode: 5831 JL  
 

Registratie AFM 

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunning nummer 

12019610. 

 

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten: 

- Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere schadeverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren zakelijke schadeverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren inkomensverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren zorgverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren vermogensopbouwende producten 

- Adviseren, bemiddelen en beheren hypothecair krediet 

- Adviseren, bemiddelen en beheren consumptief krediet 

- Adviseren, bemiddelen en beheren betaalrekeningen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren spaarrekeningen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren pensioenverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren elektronisch geld 

- Optreden als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen 

- Optreden als gevolmachtigd agent voor levensverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren inboedel – en/of kostbaarhedenverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren woonhuisverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren annuleringsverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren rijtuigverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren rechtsbijstandverzekeringen 

mailto:info@vanlunenadvies.nl
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- Adviseren, bemiddelen en beheren rijtuigverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren overlijdensrisicoverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren uitvaartverzekeringen 

- Adviseren, bemiddelen en beheren kapitaalverzekeringen 

- Adviseren deelnemingsrechten beleggingsinstellingen  

- Het verzorgen van een persoonlijke financiële planning 

- Adviseren, bemiddelen en beheren pleziervaartuigenverzekering 

- Adviseren, bemiddelen en beheren mobiele bungalowverzekering 

- Adviseren, bemiddelen en beheren mobiele toercaravan 

- Adviseren, bemiddelen en beheren doorlopende reisverzekering 

- Adviseren, bemiddelen en beheren gezinsongevallenverzekering 

 

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden 

bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht 

zo snel mogelijk te verhelpen. 

 

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden 

tot: 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

Tel. 070 – 333 8 999 

www.kifid.nl 

 

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.013785 

 

 

Registratie Nederlands Register Vastgoed Taxateurs  

Onze makelaar staat ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs onder 
het nummer RT752857929. 
 
Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten: 

- opdracht m.b.t dienstverlening bemiddeling taxatie 
- opdracht m.b.t dienstverlening bemiddeling  verkoop 
- opdracht m.b.t dienstverlening bemiddeling  aankoop 
- bemiddeling bij verkoop 

http://www.kifid.nl/
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- bemiddeling bij aankoop  
- Uitvoeren van Taxatie rapport 

 

Aard van onze dienstverlening 

Binnen het kader van onze vergunningen kunnen wij u op de volgende manieren van dienst 

zijn: 

 

1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van 

bepaalde risico’s. 

2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen 

wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’). 

3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u 

helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie. 

4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product. 

5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het 

verzekeren van bepaalde risico’s. 

6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij 

het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt 

op het moment dat het betreffende product is afgesloten. 

7. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, 

afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste 

kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het 

afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade. 

8. Wij kunnen bemiddelen bij de verkoop en aankoop van woningen. 

9. Wij kunnen taxatie rapporten uitvoeren betreffende uw woning. 

 

Adviesvrij 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting 

hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of 

verzekeringsmaatschappijen. 

Geen zeggenschap 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere 

aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap 

in ons bedrijf. 
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Selectie van aanbieders  

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en 

verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal 

voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze 

advisering. 

 

Onze beloning 

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de bank of 

verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie. 

 

Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers, 

individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen mogen wij geen 

provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze 

werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening. 

 

Uw persoonsgegevens 

Om u goed te kunnen adviseren, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u 

verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met 

financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen 

en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde 

risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel 

van een verzekering. 

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 

Van Lunen Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben technische en organisatorische 

maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van 

deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring 

ondertekend. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op. 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te 

maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u 

gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw 

pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering. 
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Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van 

dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, 

geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de 

uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. 

 

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om 

te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen 

voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om 

de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat 

het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van 

een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. 

 

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig 

is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die 

gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde 

werkzaamheden voor u uit te voeren. Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze 

opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Lunen Adviesgroep blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Lunen Adviesgroep uw 

persoonsgegevens aan andere derden. Dit laatste doen wij alleen met uw nadrukkelijke 

toestemming. 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u 

uit te voeren. Uiterlijk twintig jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot 

stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in 

dit kader hebben ontvangen. De termijn van twintig jaar is voor de verantwoording van 

eventuele beroepsaansprakelijkheid die wij kunnen ondervinden. 

 

Wat zijn uw rechten? 

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of 

niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 

 

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit 

overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

 

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben 

verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard 
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alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken 

correct zijn. 

 

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben 

geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen 

wij in dat geval aan uw verzoek. 

 
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens 

gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij 

bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons 

dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen 

 
e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. 

Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo 

spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

 
f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw 

verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de 

bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

 

Intrekken van toestemming  

In het geval Van Lunen Adviesgroep persoonsgegevens van u heeft verwerkt op basis van 
uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te 
trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.  
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al 
hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.  
 

Uitoefening van de rechten  

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten 
uit door contact op te nemen met de Van Lunen Adviesgroep. De contactgegevens bevinden 
zich aan het begin van dit document.  
 

Termijnen  

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen vier weken beantwoorden. Mocht de 
beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover 
binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken 
en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.  
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Identificatie  

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we 
om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten 
onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die 
persoonsgegevens door ons worden verwerkt.  
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Individuele afweging bij ieder verzoek  

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er 
kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor 
kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten 
we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard 
gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar 
de rechter maken.  
 
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel 
absoluut.  Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook 
gehonoreerd.  
 

Toezichthouder  

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder 
op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van 
de Autoriteit Persoonsgegevens op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 

Vragen  

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte 
persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op middels de 
contact gegevens die aan het begin van dit document worden genoemd. 
 

Wijzigingen  

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de 
website van Van Lunen Adviesgroep. We adviseren u het privacy statement regelmatig op 
de website van Van Lunen Adviesgroep te raadplegen.  
 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt 
in het gebruik daarvan? 

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. 

Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door 

elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om 

de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. 

 

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt 

in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat 

niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan 

wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie 

konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij 

u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 

 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens 

om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met 

uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan 

ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is 

omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van 

ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. 

 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens 

zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Van Lunen Adviesgroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar 
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Lunen Adviesgroep) tussen zit. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Van Lunen Adviesgroep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 

cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 

het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 

uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen 

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is 

dat veel meer dan u in dit document heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag 

in een persoonlijk gesprek. 


