
Privacyverklaring Braakman makelaars 

U heeft te maken met Braakman makelaars. Braakman makelaars is lid van de 

NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt 

omgegaan. Overal waar in deze verklaring 'NVM-makelaar' staat, wordt Braakman 

makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan 

NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden 

verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet. 
NVM 

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en 

diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden 

alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt. 

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? 

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. 

Bij woningen: 

U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar: 
• U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
• U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar: 
• U wilt een woning kopen. Zie 3.
• U wilt een woning huren. Zie 4.

U wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur: 
• U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn 

de volgende situaties mogelijk: 
• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.

Zie 8.
• U wilt een woning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
• U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
• U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed: 

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de 

NVM-makelaar: 
• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM 

taxateur: 

• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM

makelaar: 
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• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet een NVM

makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk: 

• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.

Zie 8.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de

NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt

aangeboden.Zie 14.

• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt

aangeboden.Zie 15.

Overige dienstverlening: 

U wilt u laten bijstaan door een NVM-makelaar in het kader van overige dienstverlening: 

U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van 

vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, 

ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. 

Zie 16 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Voor al deze verwerkingen is Braakman Makelaars de 

verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn: 

Braakman Makelaars 

KVK 8351 6875

Noordeinde 14 ,1511  AD  Oostzaan,  

peter@braakmanmakelaars.nl

075 684 53 90

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay 

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet 

het volgende met deze gegevens: 
• Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en

agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
• Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
• Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en

inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,

bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database

worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet. 

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: 

NVM brainbay B.V. 

KvK30102683 KvK71551034 

Postbus 2222 

3430 DC Nieuwegein 

privacyhelpdesk@nvm.nl 

Orteliuslaan 951 

3528 BE Utrecht 

support@brainbay.nl 
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