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Privacy Statement Vereniging Eigen Huis  

 Online Tool Besparingscheck  
 

Dit privacy statement heeft betrekking op de Online Tool Besparingscheck van Vereniging Eigen Huis, 

vindbaar op de website https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/hypotheek-oversluiten/besparingscheck 

(hierna: “Online Tool”). De verantwoordelijke voor de Online Tool is Vereniging Eigen Huis  

(“Vereniging Eigen Huis”, “wij” of “ons”), gevestigd aan de Displayweg 1 te Amersfoort en 

ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40506058. 

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen via de Online Tool, hoe wij met 

deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

 

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN 

 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. 

Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of 

e-mailadres zijn. 

Door het invullen van de Online Tool verstrekt u de navolgende gegevens aan ons: 

 uw naam, geslacht en e-mailadres; 

 bank- en product gegevens, waaronder uw bank, rente(aftrek), aflosvorm en het bedrag waarvoor 

u uw hypotheek heeft afgesloten; 

 woningwaarde, waaronder de waarde van uw huis bij aankoop, de marktwaarde en de WOZ-

waarde van uw huis; 

 informatie over uw inkomen en uw dienstverband; 

 informatie over het inkomen en dienstverband van uw partner (voor zover van toepassing).  

 

Wij verzamelen gezondheidsgegevens van u, indien u onder dienstverband “Afgekeurd” invult. In dat geval 

vragen wij via de Online Tool uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens.  

Indien dit het dienstverband van uw partner betreft bent u verplicht om toestemming te vragen aan uw 

partner voor de verwerking van de gegevens voor onderstaande doeleinden, alvorens u deze gegevens 

aan ons verstrekt. 

 

Vereniging Eigen Huis verwerkt deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: 

 

 Om u een indicatie te kunnen geven van wat u kunt besparen op uw hypotheeklasten; 

 Om u het rapport van de besparingscheck en een eenmalige herinnering toe te zenden; 

 Om u op de hoogte te houden van besparingsmogelijkheden op uw hypotheek indien u heeft 

aangegeven dat wij uw persoonsgegevens daarvoor mogen gebruiken; 

 Om statistische redenen; 

 

 

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

 

Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo wordt de 

Online Tool ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerkers van ons en verwerken de 

gegevens dus slechts ten behoeve van ons.  

https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/hypotheek-oversluiten/besparingscheck
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3. BEWAARTERMIJNEN 

 

De persoonsgegevens die van u worden verzameld via de Online Tool worden gedurende één jaar 

bewaard. 

 

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens 

te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.  

 

5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID 

 

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. 

Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.  

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit 

Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken 

voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de 

bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik te maken van uw rechten. 

 

6. UW RECHTEN 

 

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, 

corrigeren, verwijderen of af te schermen. Ook kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van 

bepaalde gegevens. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken aangeven of, dan wel in hoeverre, wij aan uw 

verzoek zullen voldoen.  

In geval u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met 

ons opnemen via het volgende e-mailadres: ledenservice@eigenhuis.nl. 
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