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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 91 m²




Perceeloppervlakte


 1390 m²




Inhoud


 332 m³




Energielabel


 -

> Omschrijving



Deze eenvoudige, maar bijzonder leuke en knusse woning aan de 
Unemastraat in Blije, bied je nog volop mogelijkheden om er helemaal je 
eigen woning van te maken. Het perceel is lekker groot, bijna 1.400 m2. De 
woning staat bovendien voldoende ver van de doorgaande weg om er 
geen last van te hebben.




IBegane grond:

Zijentree, hal met trapopgang, woonkamer, woonkeuken met een erg 
eenvoudig keukenblok zonder apparatuur, bijkeuken/berging met 
aansluitingen voor witgoed en met toilet.




Eerste verdieping:

Overloop, 3 slaapkamers.




Tweede verdieping:

Niet bereikbaar.




De woning wordt middels een 'moederhaard' verwarmd en een geiser 
verzorgt het warme water. De afwerking is zeer eenvoudig, dit is wat je 
noemt een typische kluswoning.




Kenmerken:

- vrijstaande woning;

- perceel 1390 m2;

- circa 91 m2 woonoppervalk;

- zeer eenvoudige afwerking;

- kluswoning.











De woning aan de Unemastraat 30 wordt vanuit een nalatenschap 
verkocht. De verkopers (erfgenamen) hebben zelf nooit in de woning

gewoond en kunnen u dus ook niet volledig informeren. Althans, niet

zo volledig als wanneer ze er wel zelf hadden gewoond.




Dit betekent dat de onderzoeksplicht voor de koper zwaarder gaat

wegen dan de informatieplicht van de verkoper. In de

koopovereenkomst zal daarom een extra uitsluitingsclausule worden

opgenomen. Verderop in de brochure vindt u de clausules die aan de

uiteindelijke overeenkomst zullen worden toegevoegd.




Verder hebben wij van de verkoper een aantal belangstellenden

aangereikt gekregen. Deze belangstellenden hebben voorrang

gekregen bij de verkoop.





















































Heeft u zelf nog een woning te verkopen? Dan maken we graag een

afspraak bij u thuis voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling.

En natuurlijk maken we dan van de gelegenheid gebruik om u meer

te vertellen over onze unieke aanpak, waarbij een uitgekiende

socialmediamarketing ons speerpunt is.




Ons verkoopresultaat is aantoonbaar beter en we verkopen

woningen gemiddeld sneller dan andere makelaars in deze regio.

Heeft u interesse in ons verhaal? Mail dan naar

prijsadvies@smelthe.nl en we nemen binnen 24 uur contact met u op.




Onze klanten beoordelen ons werk met maar liefst een 9.4! En daar

zijn we best een beetje trots op.









> Plattegrond begane grond



> Plattegrond verdieping



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Unemastraat 30



“Woon jij 

binnenkort de 
Unemastraat 30?”

Heb je concrete interesse in deze woning? Dan kun

je een bod uitbrengen, bij voorkeur via email naar

info@smelthe.nl.




Denk ook aan de aanverwante voorwaarden zoals

bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud en een

gewenste datum van eigendomsoverdracht.




Lees ook het stuk onder 'Vraag en antwoord

schriftelijkheidsvereiste'.



> Bekijk deze 
woning online!

unemastraat30.nl

Unemastraat 30, Blije

Scan deze code en 

bekijk de woning 

in 3D!



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

0592414454

www.smelthe.nl

pieter@smelthe.nl

Makelaardij de Smelthe

Veenhoopsweg 20 -3

9422 AB  Smilde



 
 

 

Toelichting ontbreken vragenlijst en lijst van zaken: 

De woning aan de Unemastraat 30 in Blije wordt door erfgenamen van de overleden eigenaar 

verkocht. Zij hebben zelf niet in de woning gewoond en kunnen daarom ook niet volledig informeren. 

Een vragenlijst is daarom niet ingevuld. 

Daarnaast ontbreekt een lijst van zaken. U mag er vanuit gaan dat de woning wordt geleverd ‘as is’. 

Dus alles wat op het moment van de eigendomsoverdracht nog in de woning aanwezig is, zal in de 

woning achterblijven. 

Toevoegingen aan de koopovereenkomst: 

Aan de koopovereenkomst zullen (mits van toepassing) de volgende artikelen worden toegevoegd: 

Toevoeging financieringsvoorbehoud artikel 15 
In het kader van een mededeling dat ontbinding wordt ingeroepen op grond 

van een financieringsvoorbehoud, wordt onder "goed gedocumenteerd" in ieder 

geval verstaan dat de mededeling vergezeld moet gaan van bewijsstukken dat 

koper bij tenminste 1 geldverstrekkende instelling een offerte heeft 

aangevraagd, of heeft laten aanvragen, en dat geen van die aanvragen tot 

het verstrekken van een hypotheekbedrag tot ten hoogste het bedrag wat is 

vermeld in artikel 15 heeft geleid. Voorts dient in de documentatie het 

aangevraagde hypotheekbedrag en de grondslag voor afwijzing te zijn 

opgenomen. Indien de mededeling niet "goed gedocumenteerd" is, behoeft de 

verkoper geen genoegen te nemen met de ontbinding en kan door koper geen 

beroep worden gedaan op artikel 15. 

 
Niet bewoning door verkoper 
De verkoper of zijn makelaar heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het 

feit dat hij het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt, althans, 

niet in de afgelopen decennia, en dat hij koper niet heeft kunnen 

informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan 

hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had 

gebruikt. Koper verklaart risico’s m.b.t. de leeftijd en huidige staat bij 

het sluiten van deze overeenkomst aldus te hebben aanvaard. 

 
Ouderdomsclausule 
Het is koper bekend dat de onroerende zaak bijna 30 jaar oud is, wat 

betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 

5.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten 

dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroe¬rende zaak voor 

normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden 

van de zaak aan de overeenkomst, wat te wijten is aan de ouderdom van de 

zaak, voor rekening en risico van koper. 
 

 

 



 
 

Branchebrede meetmethode NEN 2580 
De in de presentatie van de verkochte woning getoonde gebruiksoppervlakten 

zijn berekend conform de in de branche geldende meetinstructie. Deze is 

gebaseerd op de NEN 2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een meer 

eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 

van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in 

meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 

interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van 

de meting. 

 
AVG taxateur 
De verkoopmakelaar heeft het recht om de relevante stukken omtrent het 

verkochte, zoals de onderhavige koopovereenkomst en het eigendomsbewijs, 

door te zetten aan de taxateur die in opdracht van koper, ter uitvoering 

van het gestelde in artikel 15 van deze koopovereenkomst, de woning zal 

taxeren. De taxateur wordt door het ontvangen van de relevante stukken in 

staat gesteld om de taxatie uit te voeren, overeenkomstig de aan de taxatie 

gestelde eisen zoals voorgeschreven door marktpartijen als de NVM, het 

NRVT, de taxatie validatie instituten en geldverstrekkers. 

 
AVG notaris 
Bij deze verlenen partijen (verkoper en koper) de notaris die de juridische 

levering verzorgt de opdracht tot het doorzetten van de (concept) nota van 

afrekening aan de verkoopmakelaar en de aankoopmakelaar. De aankoop- en 

verkoopmakelaar worden door het ontvangen van de (concept) akte van 

levering en de (concept) nota van afrekening in staat gesteld om te 

controleren of de afspraken uit de (concept) akte van levering en de 

(concept) nota van afrekening overeenkomen met hetgeen verkoper en koper 

overeengekomen zijn in de koopovereenkomst. 

 



 

 

 

 
Veel belangstelling  
Het zal u in deze markt niet verbazen dat er veel belangstelling is voor de woning die u gaat bekijken 
of inmiddels heeft bekeken. De kans is reëel dat we meerdere biedingen op de woning zullen 
ontvangen. Hoe graag we ook met 1 partij onderhandelen, we ontkomen er bij populaire huizen vaak 
niet aan om de verkoop via een soort inschrijving te laten verlopen.  
 

Procedure  
De woning is alleen op afspraak te bezichtigen, tijdens de bezichtiging krijgt u van onze makelaar te 
horen tot wanneer u een bod kunt uitbrengen. Iedereen die een bod wil doen, kan zijn voorstel via 
email (pieter@smelthe.nl) bij ons neerleggen. Denk daarbij natuurlijk aan de hoogte van het bod, 
maar ook aan de aanverwante voorwaarden zoals de termijn van aanvaarding, een eventueel 
financieringsvoorbehoud of andere voorwaarden.  
 
Na ontvangst van de biedingen zal onze makelaar met de verkopers in gesprek gaan. Bij 
gelijkwaardige biedingen zal er een tweede biedronde volgen waarbij u wordt gevraagd om een 
uiterst voorstel te doen. U mag dan natuurlijk ook uw oorspronkelijk bod gestand doen. Hierna zal de 
verkoper besluiten met welke partij hij een overeenkomst wil aangaan.  
 

Uitzondering  
Het kan voorkomen dat een belangstellende zo’n goed voorstel doet, dat de verkoper dit direct wil 
accepteren. In dat geval zullen we de resterende afspraken aangeven dat het huis (helaas) is verkocht 
en dat we alle bezichtigingen staken. De belangstellenden die reeds hebben bezichtigd krijgen van 
ons ook bericht omtrent de verkoop.  
 

Gevaar  
De uitzondering brengt ook een gevaar met zich mee. Zo lang een koopovereenkomst nog niet op 
papier staat en nog niet is ondertekend, is er juridisch nog geen overeenkomst. Dat betekent dat 
zowel de koper als de verkoper nog niet gebonden is, ook al is er spraken van een mondeling 
akkoord. Dus heeft de makelaar aangegeven dat de verkoper graag op uw bod ingaat en heeft de 
makelaar uw gegevens opgevraagd en misschien wel (onder voorbehoud) gefeliciteerd met de 
aankoop……er kan nog een hoger bod volgen. In dat geval krijgt de oorspronkelijke koper nog één 
keer de mogelijkheid om zijn bod te verhogen, hoe vervelend dat ook is.  
Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage ‘vraag en antwoord schriftelijkheidsvereiste’. 



 
 

Vraag en antwoord schriftelijkheidsvereiste 
 

Bij de aankoop van een woning wordt, voorafgaand aan de schriftelijke koopovereenkomst, door 
partijen onderhandeld over de koopprijs en de voorwaarden. Als partijen zijn uitonderhandeld en 
overeenstemming hebben bereikt over de koopprijs en de voorwaarden, is er sprake van mondelinge 
overeenstemming. Wat is deze mondelinge overeenstemming waard als er een nieuwe bod van een 
nieuwe gegadigde wordt gedaan? In deze vraag en antwoord wordt hierop ingegaan. 
  

1. Een particuliere verkoper heeft met een particuliere koper mondelinge 
overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn woning. Is er sprake van een 
rechtsgeldige koop?  

 
Nee. Sinds 2003 moet de koop van een woning schriftelijk worden aangegaan wanneer de kopende 
een particulier is. Dit wordt ook wel het ‘schriftelijkheidsvereiste’ genoemd. De wetgever heeft het 
schriftelijkheidsvereiste opgenomen in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Zolang de koopovereenkomst 
niet op schrift is gesteld en niet door beide partijen is ondertekend, is de koop niet bindend. Volgens 
de Hoge Raad vloeit eveneens uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek voort dat een particuliere verkoper 
zich op dit standpunt kan stellen.  
 
M.a.w: er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend.  
 

2. De makelaar heeft de koop bevestigd via de e-mail. Kan de particuliere verkoper 
zich dan nog steeds op het standpunt stellen dat er geen sprake is van een 
rechtsgeldige koopovereenkomst?  

 
Ja. Het verzenden van een e-mail waarin de koop wordt bevestigd wordt niet gezien als een 
ondertekende koopovereenkomst.  
 

3. Kan een particuliere koper de particuliere verkoper dwingen om zijn medewerking 
te verlenen aan het opmaken en het ondertekenen van de koopovereenkomst ná 
mondelinge overeenstemming?  

 
Nee. Zie ook het antwoord op vraag 1.  
 

4. De makelaar heeft een concept van de koopovereenkomst verzonden. Kan de 
particuliere verkoper zich dan nog steeds op het standpunt stellen dat er geen 
sprake is van een rechtsgeldige koopovereenkomst?  

 
Ja. Het verzenden van een concept van de koopovereenkomst wordt eveneens niet gezien als een 
ondertekende koopovereenkomst.  
 
 
 
 



 
 

5. Kan een particuliere koper schadevergoeding eisen als een particuliere verkoper 
weigert om zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van 
de koopovereenkomst ná mondelinge overeenstemming?  

 
Nee. Als een particuliere verkoper weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en 
ondertekenen van de koopovereenkomst ná mondelinge overeenstemming, bestaat er, behoudens 
‘zeer bijzondere omstandigheden’, geen verplichting tot het vergoeden van schade. Dit heeft de 
Hoge Raad bevestigd een uitspraak. 
 

6. Wat zijn dan deze ‘zeer bijzondere omstandigheden’?  
 
Toekomstige rechtsspraak zal moeten uitwijzen wat hieronder moet worden verstaan. De Hoge Raad 
heeft wel aangegeven wat niet valt onder zeer bijzondere omstandigheden. Ten eerste is dat de 
situatie als verkoper een hoger bod ontvangt van een derde en hierop ingaat. Ten tweede is dat de 
situatie als koper alsnog de voorkeur geeft aan de aankoop van een ander woonhuis.  
 

7. Indien er sprake is ´van zeer bijzondere omstandigheden´ kan dan de weigerende 
partij verplicht worden om de koopovereenkomst te ondertekenen?  

 
Nee. Indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden kan enkel en alleen een 
schadevergoeding worden geëist.  
 

8. Wat moet een NVM-makelaar doen als er sprake is van mondelinge 
overeenstemming tussen een particuliere verkoper en een particuliere koper en er 
een nieuwe bieding wordt gedaan door een nieuwe gegadigde?  

 
Een NVM-makelaar dient zijn opdrachtgever de verkoper op de hoogte te stellen van het nieuwe bod 
van de nieuwe gegadigde. Daarnaast wijst hij verkoper op het schriftelijkheidsvereiste en bespreekt 
hij met verkoper de mogelijkheden op welke wijze op het bod van de nieuwe gegadigde wordt 
gereageerd. Er zijn in beginsel drie mogelijkheden:  
 
1. De particuliere verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met de eerste 
particuliere koper en gaat niet in op het bod van de nieuwe gegadigde; 
2. Verkoper stelt de eerste particuliere koper op de hoogte van de nieuwe gegadigde. Over de 
hoogte en de voorwaarden van het voorstel van de nieuwe gegadigde worden aan de eerste 
particuliere koper geen mededelingen gedaan. Vervolgens geeft verkoper de eerste koper en de 
nieuwe gegadigde de gelegenheid om een nieuw bod uit te brengen binnen een nader te bepalen 
termijn. Daarna beslist verkoper welk bod hij accepteert dan wel met welke partij hij verder in 
onderhandeling treedt.  
3. Verkoper neemt afscheid van de eerste koper. Vervolgens treedt verkoper in onderhandeling met 
de nieuwe gegadigde dan wel accepteert het bod van de nieuwe gegadigde.  De NVM-makelaar 
maakt aan alle partijen schriftelijke kenbaar voor welke optie verkoper kiest. 



 
 

   

 
 WAARDERINGSKAMER 

 

Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen Versiedatum:  juli 2019 

Inleiding 

Deze meetinstructie geeft een praktische handleiding voor het meten van de gebruiksoppervlakte van 

woningen. Met deze meetinstructie kan de gebruiksoppervlakte van individuele woningen (de 

oppervlakte "achter de voordeur") en de bij de woning behorende externe bergruimte en 

gebouwgebonden buitenruimte worden gemeten. Deze meetinstructie is niet geschikt voor het meten van 

de gebruiksoppervlakte van een complex met meerdere woningen, noch voor het meten van de 

gebruiksoppervlakte van niet-woningen. 

Relatie met de NEN 2580 

Als uitgangspunt voor deze meetinstructie is de gebruiksoppervlakte, ontleend aan artikel 1 van het 

Bouwbesluit, genomen. Voor de definitie van de gebruiksoppervlakte verwijst het Bouwbesluit naar 

NEN 2580. NEN 2580 vormt daarmee ook de basis voor deze meetinstructie. Deze meetinstructie wijkt op 

twee aspecten af van NEN 2580: 

1. De meetinstructie verdeelt de inpandige gebruiksoppervlakte onder in gebruiksoppervlakte wonen 

en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. NEN 2580 kent deze onderverdeling niet. 

2. Omdat het vaak lastig te bepalen is of een wand of muur al dan niet dragend is, gaat de 

meetinstructie uit van de oppervlakte inclusief dragende binnenwanden. NEN 2580 gaat uit van 

de oppervlakte exclusief dragende wanden. 

Gebruiksoppervlakte in de BAG en de WOZ 

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is van iedere woning (verblijfsobject) de totale 

inpandige gebruiksoppervlakte vastgelegd. Deze oppervlakte komt overeen met de gebruiksoppervlakte 

volgens de NEN 2580. De BAG-oppervlakte bestaat dus uit de som van de gebruiksoppervlakte wonen en de 

gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. Voor toepassing in het kader van de Wet WOZ wordt de 

oppervlakte van woningen, indien van toepassing, gesplitst in WOZ-deelobjecten. Het onderscheid in 

gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte is daarom ook voor de WOZ 

niet aan de orde. 

Gebruiksoppervlakte bij het bepalen van de Energie Prestatie Coëfficiënt en de Energie‐Index en 

(vanaf 1-1-2020) de Energieprestatie op basis van de NTA 8800 

Bij het bepalen van de energieprestatie van woningen moet de gebruiksoppervlakte van de thermische 

zone worden bepaald. Het meten van de gebruiksoppervlakte voor de energieprestatie gebeurt 

overeenkomstig deze meetinstructie. Deze meetinstructie gaat echter niet in op de afbakening van de 

thermische zone, omdat deze afbakening moet voldoen aan de strikte eisen van NTA 8800.  

Toepassing en verantwoordelijkheid 

Het doel van deze meetinstructie is het vereenvoudigen en uniformeren van het meten van woningen. De 

meetinstructie is zowel geschikt voor makelaars en taxateurs die woningen voor de verkoop, verhuur of 

voor een taxatie inmeten als voor gemeenten die de woning voor de BAG of in het kader van de Wet 

WOZ inmeten. Bij aanbieding op de markt wordt de gebruiksoppervlakte zoveel mogelijk gesplitst in de 

onderdelen gebruiksoppervlakte wonen, overige inpandige ruimte, externe bergruimte en gebouwgebonden 

buitenruimte. Bij het vergelijken met de gebruiksoppervlakte in de BAG dient hier dus rekening mee te 

worden gehouden.  

Voor bijzondere situaties wordt verwezen naar de “lijst met veel gestelde vragen”. Voor de gevallen 

waarin deze meetinstructie en de lijst met veel gestelde vragen geen uitsluitsel geven over het bepalen 

van de gebruiksoppervlakte, moet de NEN 2580 worden gebruikt.  
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1. Meting van de gebruiksoppervlakte van een woning 

De stappen in deze meetinstructie gaan er vanuit dat de oppervlakte “met de hand” per bouwlaag 

gemeten worden. Het meten van de gebruiksoppervlakte van een woning kan ook gebeuren met 

daarvoor geschikte software. 

Stap 1. Meet de totale inpandige gebruiksoppervlakte van de woning per bouwlaag 
Voor het meten van de gebruiksoppervlakte gelden de volgende principes: 

a. Meet voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte altijd binnen de buitenste- of  

woningscheidende wanden (muren), inclusief dragende en niet-dragende binnenwanden. Met 

buitenste/scheidende wanden (muren) worden bedoeld de wanden/muren die de ene woning 

van de andere woning scheiden en de muren die de woning van de buitenwereld afscheiden. 

b. Meet altijd per verdieping op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructies (muren). 

Incidentele inspringende gebouwdelen (met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m²), zoals 

bijvoorbeeld een kolom, worden tot de gebruiksoppervlakte gerekend. Er dient gemeten te 

worden langs de muur. Radiatoren, leidingen, kabelgoten, wandgoten, kozijnen, vensterbanken 

etc. kunnen bij de meting worden genegeerd. 

Niet tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend: 

- De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,5 m, met uitzondering van de oppervlakte 

onder een trap; 

- De oppervlakte van ruimten die niet voor mensen toegankelijk zijn; 

- De oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,0 m2  of 

groter is; 

- De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande 

bouwconstructie, indien deze 0,5 m2 of groter is; 

- De oppervlakte van een liftschacht; 

- De oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,5 m² 

- Inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter van 0,5m². 

De nu bepaalde oppervlakte is de totale gebruiksoppervlakte van deze bouwlaag van de woning. Deze 

oppervlakte bestaat uit gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. In stap 2 

wordt het onderscheid tussen deze twee gemaakt. 

Stap 2. Verdeel de totale inpandige gebruiksoppervlakte in gebruiksoppervlakte wonen en 

gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. 

De inpandige gebruiksoppervlakte van de bouwlaag moet nu worden verdeeld in: 

- gebruiksoppervlakte wonen en  

- gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte.  

Een oppervlakte wordt tot de overige inpandige ruimte gerekend als één van de voorwaarden geldt: 

- het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,5 meter en 2,0 meter hoog; 

- het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,0 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger 

dan 2,0 m is kleiner dan 4,0 m2  (alleen van toepassing voor gedeelten die als woonruimte dienen 

en alleen wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder 

dan 2,0 m); 

- de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kelder, 

fietsenstalling of een garage; 

- er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een voor mensen toegankelijke zolder die alleen 

geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met een vaste 

trap bereikbaar is en/of sprake is van een zolder met onvoldoende daglichttoetreding 

(raamoppervlakte kleiner dan 0,5 m²). 
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Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. In 

twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen. Een keuken, vaste kast, 

meterkast, gang, trapkast, badkamer en toilet binnen de woning worden tot de gebruiksoppervlakte 

wonen gerekend. Een bijkeuken, pantry, wasmachine- of cv-ruimte, of overige ruimte binnen de woning, 

worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen, mits deze ruimten zich binnen de woning bevinden 

en deze ruimten verwarmd/geïsoleerd zijn.  

De oppervlakte “onder de wand” die de tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een 

gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.  

Let op! Er kan alleen sprake zijn van gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte als de oppervlakte volgens de 

criteria onder stap 1 wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte. 

Stap 3. Ga naar de volgende bouwlaag (indien aanwezig) 

Herhaal stap 1 en 2 voor iedere bouwlaag. 

Stap 4. Bepaal de totale gebruiksoppervlakte van de woning onderscheiden naar de 

verschillende gebruiksoppervlakten 
Totaliseer de gevonden gebruiksoppervlakten wonen per bouwlaag tot één gebruiksoppervlakte wonen 

voor de woning. Doe dit ook voor de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. De onderstaande 

figuur illustreert hoe de bouwlagen genummerd worden. 

 

Figuur 1: Bouwlagen (Bron: NEN 2580) 

2. Meting van de oppervlakte van de gebouwgebonden 

buitenruimte(n) (indien aanwezig) 

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten 

door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van 

gebouwgebonden buitenruimte voor zover het gedeelte direct naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw 

(de woning) is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras. Bij een appartement 

gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die 

geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden 

beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580.  

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid 

gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte: 

- bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale 

projectie van de overkapping; 

- bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de 

opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dakopstand of rand van de 

vloerconstructie.  
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3. Meting van de oppervlak van de externe bergruimte(n)  

Een ruimte wordt als externe bergruimte gezien, wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

- De ruimte heeft geen woonfunctie; 

- De ruimte is gelegen buiten de woning (de ruimte is alleen bereikbaar door de woning te 

verlaten) én de ruimte is bij de bouw niet als exclusief ondersteunend aan de woning gebouwd 

(er is geen gedeelde muur met de woning); 

- De ruimte is afsluitbaar; 

- De ruimte wordt volgens de afbakeningsregels uit de BAG als afzonderlijke pand gezien. 

Onderstaande figuur geeft enkele voorbeelden. Als sprake is van meerdere externe bergruimten, dan 

wordt de oppervlakte van deze bergruimten opgeteld tot de totale gebruiksoppervlakte externe 

bergruimte. Voor het inmeten van de externe bergruimte gelden de principes van stap 1. 

Situatie 1 

 
 Gedeelde muur met het hoofdgebouw 

 Alleen bereikbaar via de open lucht 

    Overige inpandige ruimte  

Situatie 2 

 
 Geen gedeelde muur met het hoofdgebouw 

 Alleen bereikbaar via de open lucht 

    Externe bergruimte 

Situatie 3 

 
 Geen gedeelde muur met het hoofdgebouw 

 Alleen bereikbaar via de open lucht 

    Externe bergruimte 

Situatie 4 

 
 Geen gedeelde muur met het hoofdgebouw 

 Binnendoor bereikbaar 

    Overige inpandige ruimte 

Situatie 5 

 

 

 

 

 Geen gedeelde muur met het hoofdgebouw 

 Alleen bereikbaar via de open lucht 

    Externe bergruimte 

 

Situatie 6 

 
 Geen gedeelde muur met het hoofdgebouw (woning rechts) 

 Alleen bereikbaar via de open lucht 

    Externe bergruimte 

Figuur 2: Overige inpandige ruimte versus externe bergruimte1 

                                                           

1 Deze figuur is gedeeltelijk afkomstig uit de Praktijkhandleiding BAG. 
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Privacyverklaring makelaardij MAKELAARDIJ DE SMELTHE  
U heeft te maken met makelaardij MAKELAARDIJ DE SMELTHE. Makelaardij 
MAKELAARDIJ DE SMELTHE 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 makelaardij MAKELAARDIJ DE SMELTHE 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.  
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 koop- of huurwoning 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: 

• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12. 

• U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13. 
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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 makelaardij MAKELAARDIJ DE SMELTHE de 
verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn: 

Makelaardij de Smelthe 
55356974 
Veenhoopsweg 20-3 
9422 AB  SMILDE 
info@smelthe.nl 
(0592) 414 454 

 

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. 
KvK 30102683   KvK 71551034 
Postbus 2222    Fakkelstede 1 
3430 DC Nieuwegein  3431 HZ Nieuwegein 
privacyhelpdesk@nvm.nl  support@brainbay.nl 

 
NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via 
fg@nvm.nl. 

mailto:privacyhelpdesk@nvm.nl
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Wij nemen uw privacy serieus 
De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom 
gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens 
zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een 
adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, 
ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren 
continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede 
privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar. 
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 
Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek 
naar de makelaar.  
NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten 
welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die 
vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt. 
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar 
de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de 
gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of 
verwijdering verzetten.  
 

Hoe kunt u een klacht indienen? 
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem 
dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan 
kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl . 
In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht 
buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens? 
De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart 
de NVM-makelaar echter langdurig: 

• Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-
makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. 

• De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-
makelaar 5 jaar. 

 

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te 
krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u 
te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit 
vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u 
verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of 
verandering van werk. 

a 3 jaar 

mailto:klachtencoordinator@nvm.nl
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De datum van aanmelding van de woning en de periode dat 
de woning te koop staat of heeft gestaan.  

a 20 jaar 

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de 
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de 
woning.  
 
Indien dat met de NVM-makelaar is afgesproken, worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere 
huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit 
gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot 
maximaal 1 jaar na de transactie getoond.  

a, d, e 20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

a 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

c 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te 
stellen.  

b 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum.  

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning.  

e 2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a NVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar 

c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar 

e funda 

 
 

2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen 
te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een 
huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u 
mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda. 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 

De reden van verhuur.  a 3 jaar 

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de 
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. 
 

 a, c, d 20 jaar 
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Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere 
huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit 
gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot 
maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

a 3 jaar 

De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te 
stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. 

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en 
huurcondities 

a 3 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning. 

d 2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a NVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

b Huurder, meetbureau, fotograaf 

c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar 

d funda 

 
 

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar 

ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de 
onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw 
identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De 
volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar 

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. 
De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering 
van werk. 

 geen 3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
financieringsmogelijkheden. 

 geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

b 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te 
stellen.  

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum. 

 geen 20 jaar 
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In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  

d 2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a Verkoper, verkoopmakelaar 

b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar 

c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 

d funda 

 
 

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar 

ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de 
onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de  huurovereenkomst en 
de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. 
Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens 
kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar 

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. 
De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering 
van werk. 

 geen 3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
mogelijkheden om een huurprijs te betalen. 

 geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets 
eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een 
gerechtvaardigd belang van de verhuurder. 

a 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te 
stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. 

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. 

b 2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a Verhuurder, verhuurmakelaar 

b funda 
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5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed 

bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden 
In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed 
beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat 
uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 1 jaar 

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het 
bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. 

a 1 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a Verkoper of verhuurder van pand 

 
 

6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden 
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met 
het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de 
koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De 
volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer 
en e-mailadres. 

b 20 jaar 

Uw mening over de woning. b 3 jaar 

Gegevens over de biedingen. b 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

d 5 jaar 

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling 
van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan 
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een 
gerechtvaardigd belang van de verkoper. 

b 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te 
stellen.  

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum.  

a 20 jaar 

De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige 
woonadres van de koper, koop- of huurwoning. 

a 3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, 
type koper en verhuisreden. 

a 3 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
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b Verkoper 

c Notaris, aankoopmakelaar 

d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 
 

7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden 
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om 
namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen 
worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar 

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de 
verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de 
verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM 
Woontoets. 

a  5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst  op te 
stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. 

a 20 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a Verhuurder 

 
 

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-

makelaar 
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u 
interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u 
aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden 
verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn bij 
NVM-makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

 geen Tot intrekking van 
toestemming 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op 
basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden 
samengesteld. 

 geen Tot intrekking van 
toestemming 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen Tot intrekking van 
toestemming 

 
  

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten 

uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld 
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch 
vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 
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Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

 a 20 jaar 

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed 
om de waarde te bepalen. 

a 20 jaar 

Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet 
melden 

b 5 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur 
verstrekt. 

 geen 20 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a Validatie instituut op taxaties 

b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 
 

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-

makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of 
agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, 
belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. 
Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een 
makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens 
kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens 
zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 

De reden van verkoop.  a 3 jaar 

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het 
pand te koop staat of heeft gestaan.  

a 20 jaar 

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de 
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.  
 
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere 
vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. 
Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden 
daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

a, d 20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

a 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 

c 5 jaar 
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worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate 
Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te 
stellen.  

b 20 jaar 

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de 
verkoopprijs en de transactiedatum.  

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van het pand. 

e 2 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar 

c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar 

d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar 

e funda 

 
 

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-

makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of 
agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de 
potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-
makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en 
ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 

De reden van verhuur.  a 3 jaar 

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het 
pand te huur staat of heeft gestaan. 

a 3 jaar 

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de 
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand. 
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde 
websites geplaatst voor promotie van het pand.  

a, c 20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de 
bemiddelingsopdracht. 

a 3 jaar 

De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst op te 
stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de 
tekenbevoegde. 

c 20 jaar 

Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de 
huurcondities. 

a 3 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 

d 2 jaar 
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een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw pand. 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

b Huurder, meetbureau, fotograaf 

c Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar 

d funda 

 
 

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u 

heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch 
vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. 
Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een 
makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

c 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn 
opgenomen. 

 geen 3 jaar 

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en 
huurprijs. De reden van koop. 

 geen 3 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. c 3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
financieringsmogelijkheden. 

 geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial 
Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

b 5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te 
stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende 
makelaar en de notaris verstrekt. 

d 20 jaar 

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: 
de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de 
transactiedatum. 

geen 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  

e 2 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar 

c Verkoper, verkoopmakelaar 

d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 
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e funda 

 
 

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft 

hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te 
vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de 
huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook 
uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De 
volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn 
opgenomen. 

 geen 3 jaar 

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en 
huurprijs. 

 geen 3 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 
mogelijkheden om een huurprijs te betalen. 

 geen 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets 
(NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd 
belang van de verhuurder. 

a 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te 
stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de 
tekenbevoegde. 

a 20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om 
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  

b 2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a Verhuurder, verhuurmakelaar 

b funda 

 
 

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar 

wordt aangeboden 
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. 
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met 
het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de 
koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De 
volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals 
uw telefoonnummer en e-mailadres. 

b 20 jaar 
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Uw mening over het aangeboden pand. b 3 jaar 

Gegevens over de biedingen. b 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 
uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial 
Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

d 5 jaar 

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling 
van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan 
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een 
gerechtvaardigd belang van de verkoper. 

b 3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te 
stellen.  

c 20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals 
de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode 
(1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. 

a 3 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

b Verkoper 

c Notaris, koper, aankoopmakelaar 

d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 
 

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar 

wordt aangeboden 
U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. 
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om 
namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen 
worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar 

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de 
verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de 
verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM 
Businesstoets. 

a  5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te 
stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de 
tekenbevoegde. 

a 20 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a Verhuurder, verhuurmakelaar 
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16. 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.  

Het doel dat de NVM-makelaar voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw 

persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk 

en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in 

hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt: 

Gegevens Verstrekking 
mogelijk aan 

Bewaartermijn 
bij NVM-
makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

a 20 jaar 

adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, 
jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals 
bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, 
onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.   

a 20 jaar 

 

 Ontvangers van gegevens 

a  Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties, zoals particuliere 
grondeigenaren, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, 
waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-rail en dergelijke bedrijven.  

 

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay 
De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.  
NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay 
doet het volgende met deze gegevens: 
A. 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.  
B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites. 
C. 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 de agrarische vastgoedmarkt.  

 

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars 
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren 
worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars: 

• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en 
kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 

• Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. 
Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs. 

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten 
(zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).  
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie 
onder C.  
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B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, 

waaronder Funda 
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt 
verkopen/verhuren kunnen deze in  overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en 
andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens: 

• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en 
kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 

• Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum. 
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele 
partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.  
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, 
bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites. 
 

C Database met historisch aanbod 
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te 
huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd: 

• Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en 
kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 

• Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. 
Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs. 

• De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper. 
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.  
 
Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de 
onroerend  goed markt mogelijk.  
De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:  

• NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.  

• Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren 
van taxatierapporten.  

• Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes. 

• Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.  

• Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.  

• NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.  

• Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor 
onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio). 

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk 
worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. 
 
Interne audits en onderzoeken 
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels 
worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage 
zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.   
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 
Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact 
op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het 
verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.  
 

mailto:privacyhelpdesk@nvm.nl


 
 

 

Disclaimer: 

Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele 

onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten 

voorbehouden. Alle prijzen zijn Kosten Koper tenzij anders vermeld. 

Onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en dienen derhalve te worden beschouwd 

als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in onderhandeling te treden. 

De afmetingen die op de plattegronden zijn vermeld zijn indicatief en voldoen aan de 

meetinstructie. 


