
Privacybeleid 

 

 

I. Algemeen 

 

Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het 

privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. 

 

Makelaar in Grond behoren tot de besloten vennootschap Multirisk Diensten B.V. Multirisk 

Diensten B.V. heeft deze website ontwikkeld met als doel een online platform te bieden voor 

zowel kopers als verkopers van percelen grond in de ruimste zin van het woord. In dat kader 

worden op deze website ook ruimten aangeboden waarop derden percelen grond kunnen 

tonen en te koop kunnen aanbieden, zulks met het doel om een verkooptransactie tot stand 

te brengen. 

 

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Makelaar in Grond (hierna: Makelaar in Grond) de 

persoonsgegevens van u als gebruiker verwerkt. De verantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking is zoals gezegd de besloten vennootschap Multirisk Diensten B.V., 

gevestigd te (1506 EG) Zaandam aan de Westzijde nr. 50-52. U kunt ons verder bereiken op 

per e-mail: info@makelaaringrond.nl.   

 

 

II. Verzameling, gebruik en doeleinden gegevensverwerking 

 

Makelaar in Grond verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van een gebruiker van deze 

website wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens aan haar heeft 

doorgegeven. Wanneer u dus als aanbieder een advertentie afneemt neemt, u perceel grond 

laat registreren, een profiel aanmaakt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een 

actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten, contact opneemt met Makelaar in Grond 

of anderszins gebruik maakt van de diensten van Makelaar in Grond en/of deze website, 

worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens door Makelaar in Grond 

vastgelegd en verwerkt. 

 

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende 

doeleinden: 

 

- voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u 

gekozen producten, diensten of informatie te leveren; 

- om u te factureren in het geval u een betaalde dienst of product hebt afgenomen; 
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- om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op deze 

website en/of via deze website contact op te nemen met andere gebruikers van de 

website; 

- om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten, alsmede om u op de 

hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten, initiatieven, ontwikkelingen en projecten die 

zich (zullen) voordoen op deze website; 

- om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere boodschappen te 

sturen; 

- om u gerichte advertenties van producten en of diensten te tonen waarvan Makelaar in 

Grond op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse 

heeft. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met Makelaar in Grond 

en wel per e-mail via info@makelaaringrond.nl. Ook kunt u een brief sturen naar Multirisk 

Diensten B.V., handelend onder de naam Makelaar in Grond, T.a.v.: klantregistratie, 

Westzijde nr. 50-52, 1506 EG Zaandam. 

 

 

III. Melding 

 

Makelaar in Grond heeft haar gegevensverwerking aangemeld bij de toezichthouder op het 

gebied van privacywetgeving, zijnde het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer 

informatie over deze melding is te vinden op www.cbpweb.nl onder het kopje “Meldingen”.  

 

 

IV. Gegevensverstrekking aan derden 

 

Uw gegevens worden zonder uw toestemming door MAKELAAR IN GROND niet verstrekt 

c.q. doorgegeven aan derden. Dit leidt evenwel uitzondering in de volgende gevallen.  

 

In de eerste plaats kunnen uw gegevens zonder uw toestemming door Makelaar in Grond 

worden verstrekt aan partijen die door Makelaar in Grond zijn of worden ingeschakeld bij de 

uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens alleen 

gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat Makelaar 

in Grond op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens 

te verstrekken. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de politie in het kader van een 

opsporingsonderzoek. Makelaar in Grond zal in deze gevallen uitsluitend gegevens 

verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tot slot kan 

Makelaar in Grond uw gegevens doorgeven aan derden indien een derde bijvoorbeeld van 

oordeel is dat uw advertentie, uw registratie en/of uw uiting inbreuk maakt op zijn 

(intellectuele) eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal Makelaar in Grond uw gegevens 
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uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken, waarbij overigens steeds rekening wordt 

gehouden met uw belangen. 

 

 

V. Klikgedrag en bezoekgegevens 

 

Makelaar in Grond houdt op deze website de algemene bezoekgegevens bij. Daarbij kan met 

name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging 

en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische 

analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Makelaar in Grond optimaliseert 

hiermee ook de werking van de website. Uiteraard probeert Makelaar in Grond deze 

gegevens zoveel als mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden dan ook niet aan 

derden verstrekt. 

 

 

VI. Google Analytics 

 

Makelaar in Grond maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers van 

deze website de website gebruiken. De informatie die daaruit verkregen wordt, met inbegrip 

van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers 

in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website 

wordt gebruikt, om rapporten over deze website aan Makelaar in Grond te kunnen 

verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te 

kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Makelaar in Grond heeft daar geen invloed op. 

 

 

VII. Cookies 

 

Makelaar in Grond maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine 

tekstbestanden die uw computer opslaat als u deze website bezoekt. De cookie onthoudt wat 

u invult op deze website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van deze website beter 

op u kan worden afgestemd en het bijvoorbeeld niet telkens nodig is dat persoonsgegevens 

opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer 

staan niet beschadigen. 

 

Makelaar in Grond gebruikt cookies verder: 

 

- om uw accountgegevens op te slaan, zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen; 



- om het gebruik van deze website te analyseren en zodoende de website (verder) te 

optimaliseren; 

- om meer op u gerichte informatie op deze website te plaatsen; 

- om informatie te verzamelen over de bezoekers van deze website; 

- voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-

informatie. In dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden 

met door Makelaar in Grond verwerkte persoonsgegevens; 

- voor het ontplooien van marketingactiviteiten rondom de producten en diensten van 

Makelaar in Grond, alsmede rondom de producten en diensten die op deze website (te 

koop) worden aangeboden.  

 

Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door 

derden. 

 

Een groot aantal uitingen op deze website worden rechtstreeks geplaatst door derden. Het 

zijn immers derden die via deze website hun percelen grond te koop aanbieden. Deze 

advertenties, registraties, nieuwsberichten of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP-

adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel. 

Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het bijhouden hoeveel en welke advertenties al aan u 

vertoond zijn. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de eigen cookies van Makelaar in 

Grond. Het gebruik van cookies en andere technieken door derden zoals hierboven 

omschreven, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Makelaar in Grond maakt dan ook 

geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit 

voortvloeit. 

 

Voor het gebruik van cookies zal Makelaar in Grond u telkens vooraf informeren en om 

toestemming vragen, behoudens in het geval het gebruik van cookies noodzakelijk is om 

communicatie uit te voeren of indien het opslaan van uw gegevens of toegang te verkrijgen 

tot uw gegevens strikt noodzakelijk is voor een door u gevraagde dienst. Om alle cookies te 

weigeren (waarvoor u eerder toestemming heeft gegeven) of om iedere keer te worden 

geïnformeerd als uw computer een cookie ontvangt, kunt u via de ‘Help’-functie uw 

browserinstellingen op uw computer wijzigen. Houdt u er echter rekening mee dat sommige 

functies op deze website mogelijk niet meer werken indien u de cookies die uw voorkeuren 

onthouden en het navigeren door deze website vergemakkelijken uitzet. Voor de goede orde 

zij nog vermeld dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor de computer en 

browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers 

en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. 

 

 

VIII. Beveiliging gegevens 



 

Makelaar in Grond respecteert de privacy van elke gebruiker van deze website en draagt er 

zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

worden behandeld. Makelaar in Grond heeft daarom ook passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens als gebruiker van deze 

website te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle 

persoonsgegevens bijvoorbeeld beveiligd opgeslagen in de administratie van Makelaar in 

Grond. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Makelaar in Grond, 

voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. 

 

Makelaar in Grond is evenwel niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot 

computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige 

programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van 

gegevens aan Makelaar in Grond. 

 

 

IX. Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens 

 

U heeft als gebruiker van deze website te allen tijde recht op inzage, verbetering, aanvulling, 

verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde 

in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen 

van informatie of gerichte aanbiedingen van Makelaar in Grond via e-mail, post, telefoon, sms 

en/of mms. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dat doen 

per e-mail via info@makelaaringrond.nl. Ook kunt u een brief sturen naar Multirisk Diensten 

B.V., handelend onder de naam Makelaar in Grond, T.a.v.: klantregistratie, Westzijde nr. 50-

52, 1506 EG Zaandam. 

 

 

X. Wijzigingen in het Privacybeleid 

 

Makelaar in Grond behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke 

aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. Makelaar in Grond adviseert u dan ook 

regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende 

Privacybeleid op de hoogte bent. 

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18-01-2013. 
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