
 

 

PRIVACY BELEID B.V. VENDUEHUIS DER NOTARISSEN TE ’S-GRAVENHAGE 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als  

onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Het Venduehuis 

respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.venduehuis.com en 

zorgt ervoor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

Verwerking van persoonsgegevens door het Venduehuis gebeurt in 

overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening 

Persoonsgegevens (AVG). 

 

Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze 

website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.  

 

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van het sluiten van 

overeenkomsten met betrekking tot de door ons geleverde veilingdiensten en het 

uitvoeren van deze overeenkomsten en bijkomende dienstverlening, onder andere 

betreffende het informeren over onze veilingdiensten, het uitbrengen van een bod 

op (online) veilingen, het factureren, het doen van betalingen, het transporteren van 

te veilen en gekochte zaken en het (door derden) taxeren van te veilen zaken. 

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor ons relatiebeheer.  

 

Ook als u door middel van onze website contact met ons opneemt of ons een e-mail 

stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet 

langer bewaard dan nodig is.  

 

COOKIES 

Wij verzamelen gegevens van bezoekers om onze website te optimaliseren en deze 

af te stemmen op uw behoeftes. Daarnaast worden de gegevens van bezoekers 

gebruikt voor statistische onderzoeken naar hun surfgedrag en om andere 

producten en/of diensten van het Venduehuis aan te bieden. De verzamelde 

gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.  

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 

waarborgen.  

 

Onze website maakt gebruik van “cookies” om voornoemde gegevens te 

achterhalen. “Cookies” zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst. Uiteraard bent u niet verplicht om het gebruik van deze “cookies” te 

accepteren.  

http://www.venduehuis.com/
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Dit kan er echter wel voor zorgen dat u onze website minder gemakkelijk of minder 

goed kunt gebruiken. U kunt de opgeslagen “cookies” ook verwijderen via uw 

internetbrowser.  

 

GOOGLE ANALYTICS  

Om te analyseren en bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, maken 

wij gebruik van Google Analytics. U wordt bij het bezoeken van de website gevraagd 

om toestemming tot het plaatsen/gebruik van “cookies” van Google Analytics. De 

informatie die daardoor wordt verkregen (bijv. uw IP-adres) wordt opgeslagen op de 

servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze 

website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen 

verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit 

van deze marketingtechniek.  

 

Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen. Wij hebben hier geen 

invloed op. Voor het privacy beleid van Google klik hier.  

 

SOCIALE MEDIA  

Op onze website wordt verwezen naar sociale media, zoals Twitter, Facebook, 

LinkedIn, etc. De knoppen op de website kunt u gebruiken om onze website te 

promoten of te delen op deze sociale media. Wij zijn echter niet verantwoordelijk 

voor het privacy beleid van dergelijke sociale media, aangezien deze derden 

bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media 

knop te gebruiken kan er onder meer een “cookie” worden geplaatst.  

 

Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt 

de privacy verklaringen van Twitter, Facebook en LinkedIn lezen door op de 

opgenomen links te klikken. Door op deze links te klikken kunt u inzicht verkrijgen in 

de manier waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.  

 

NIEUWSBRIEF 

Wij bieden maandelijks een nieuwsbrief aan. Hiermee willen wij bezoekers van onze 

website en andere geïnteresseerden informeren over nieuws met betrekking tot het 

Venduehuis en onze veilingdiensten. U ontvangt deze nieuwsbrief alleen als u 

hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is de 

mogelijkheid opgenomen om u af te melden.  

http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
http://twitter.com/privacy
https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
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De e-mailadressen die wij hebben ontvangen voor het versturen van onze 

nieuwsbrief worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u het Venduehuis 

uw toestemming heeft gegeven. 

 

UW PERSOONSGEGEVENS & DERDEN 

Uw persoonsgegevens, ongeacht de wijze waarop deze zijn verkregen, worden door 

het Venduehuis nimmer aan derden verstrekt tenzij, i) deze doorgifte geschiedt aan 

een door het Venduehuis voor de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden 

ingeschakelde verwerker, met welke verwerker het Venduehuis een overeenkomst 

heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter 

bescherming van deze persoonsgegevens, ii) deze doorgifte noodzakelijk is om 

uitvoering te geven aan een door het Venduehuis met u gesloten overeenkomst, iii) 

het Venduehuis op grond van een wettelijke bepaling gehouden is 

persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie, iv) het Venduehuis 

door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te 

verstrekken, v) het een doorgifte betreft bij door u geaccordeerd gebruik van de 

“cookie” van Google Analytics en/of vi) u daarvoor anderszins toestemming heeft 

gegeven. 

 

UW PERSOONSGEGEVENS: INZAGE EN CORRECTIE 

Indien u door middel van een overeenkomst of op een andere manier een relatie 

heeft met het Venduehuis, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te 

zien, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om 

schriftelijk aan te geven dat u niet benaderd wilt worden door het Venduehuis met 

informatie over onze veilingdiensten. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunt u 

sturen naar het onderstaande adres: 

B.V. Venduehuis der Notarissen te ‘s-Gravenhage 

Nobelstraat 5 

2513 BC 's-Gravenhage 

Tel +31 070 365 88 57 (lokaal tarief) 
Fax +31 070 346 27 69 
E-mail info@venduehuis.com 

 

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID 

Wij behouden ons het recht voor ons privacy beleid te allen tijde aan te vullen of te 

wijzigen. Het is daarom raadzaam om ons privacy beleid regelmatig te raadplegen. 

 

Dit privacy beleid is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd op 30 september 

2021. 

mailto:info@venduehuis.com

