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Univé1 en Vereniging Eigen Huis gaan een strategische samenwerking aan op 
hypotheekgebied. Bij beide organisaties staat het ledenbelang centraal. Zij gaan elkaar 
met deze samenwerking versterken en aanvullen, ieder vanuit hun eigen expertise. 

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Univé deelt met 
Vereniging Eigen Huis, met welk doel en welke rechten u heeft met betrekking tot 
uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op bestaande 
hypotheekklanten van Univé.

Wie zijn wij en hoe kunt u contact opnemen?
Vereniging Eigen Huis is verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de 
Displayweg 1 (3821 BT) in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 40506058. Vereniging Eigen Huis heeft een Functionaris 
Gegevensbescherming die te bereiken is via privacy@eigenhuis.nl. Vereniging 
Eigen Huis verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar eigen 
privacystatement. Heeft u vragen over de wijze waarop Vereniging Eigen Huis omgaat 
met uw persoonsgegevens? Richt deze aan: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Ledenservice, 
Postbus 735, 3800 AS Amersfoort of mail via privacy@eigenhuis.nl.

Univé is verwerkingsverantwoordelijke. In de privacyverklaring van Univé leest u hoe 
Univé omgaat met uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten over uw rechten of over 
hoe Univé omgaat met uw privacy? Of hebt u andere vragen over uw privacy? In het 
overzicht veelgestelde vragen kunt u kijken of het antwoord op uw vraag misschien al 
gegeven is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met uw Regionale 
Univé-winkel of met de Functionaris Gegevensbescherming van Univé via privacy@
unive.nl. Per post mag natuurlijk ook. Het adres is Postbus 15, 9400 AA, Assen.

Waarom deelt Univé uw persoonsgegevens met Vereniging Eigen Huis?
Univé wil haar klanten hypotheekadvies geven, bemiddelen ter zake en in dat kader 
ook nazorg verlenen. Univé werkt daarbij samen met Vereniging Eigen Huis. Univé-
leden kunnen hun hypotheek monitoren aan de hand van De Hypotheekwacht 
van Vereniging Eigen Huis. Met De Hypotheekwacht krijgt u op een laagdrempelige 
manier inzicht in uw hypotheek. Samen met de hypotheekadviseur kunt u dan een 
scan uitvoeren op uw hypotheek en zo bepalen of deze nog past bij uw persoonlijke 
(financiële) situatie, wensen en doelstellingen.

 

1  In deze privacyverklaring bedoelen wij met Univé: de regionale Univé’s die op het gebied van hypotheekadvies/-bemiddeling 
samenwerken met Eigen Huis Geldzaken B.V. (EHG). Deze regionale Univé’s zijn als aangesloten instelling geregistreerd op de AFM-
vergunning van EHG, onder nummer 12010160. U kunt deze registratie hier raadplegen.

mailto:privacy@eigenhuis.nl
mailto:privacy@eigenhuis.nl
https://www.unive.nl/privacy
https://www.unive.nl/privacy-veelgesteldevragen
mailto:privacy@unive.nl
mailto:privacy@unive.nl
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/vergunningenregisters/financiele-dienstverleners/details?id=EA98DB61-E4FA-DF11-BB5A-005056BE6692
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Univé biedt u de mogelijkheid om een jaar lang gratis kennis te maken met Vereniging 
Eigen Huis. Zo kunt u gebruikmaken van De Hypotheekwacht. Ook ontvangt u 10 
keer per jaar het Eigen Huis Magazine. In dit magazine leest u alles over het kopen, 
verkopen, verbouwen en verduurzamen van uw woning. Zie voor nog meer voordelen 
van het lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis: eigenhuis.nl/lid-worden.

Univé neemt voor het eerste jaar de lidmaatschapskosten voor haar rekening. Het 
cadeaulidmaatschap stopt automatisch na één jaar. Daar hoeft u niets voor te doen. 
Om u dit cadeau te kunnen aanbieden, deelt Univé noodzakelijke persoonlijke 
informatie van u met Vereniging Eigen Huis.

Mag Univé uw persoonsgegevens delen?
Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens doorgeven aan andere 
organisaties. De algemene regel is dat het verstrekken van persoonsgegevens alleen 
mag als dat `verenigbaar´ is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als 
hypotheekklant heeft Univé uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt om een 
advies-/bemiddelingsovereenkomst met u te sluiten en uit te kunnen voeren. Univé 
heeft in dat kader de wettelijke en contractuele verplichting om nazorg te verlenen. 
Zoals hierboven uitgelegd deelt Univé uw gegevens met Vereniging Eigen Huis, 
zodat Univé u een jaar lidmaatschap cadeau kan geven en om het gebruik van De 
Hypotheekwacht voor u mogelijk te maken. Univé acht dit doel verenigbaar met het 
doel waarvoor zij de gegevens heeft verkregen, namelijk hypotheekadvies verlenen, 
bemiddelen en nazorg verlenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Univé via bovengenoemde contactgegevens of een kijkje nemen op de website van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wilt u niet dat Univé uw gegevens deelt met Vereniging Eigen Huis? Dan kunt u 
hiertegen bezwaar maken door contact op te nemen met Univé. In dat geval stopt 
het cadeaulidmaatschap bij Vereniging Eigen Huis. Dit heeft geen gevolgen voor de 
kwaliteit van onze dienstverlening aan u.

Welke persoonsgegevens ontvangt Vereniging Eigen Huis van mij en 
waarom?
Om u een jaar lidmaatschap bij Vereniging Eigen Huis cadeau te kunnen doen deelt 
Univé uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, mobiel telefoonnummer en 
e-mailadres met Vereniging Eigen Huis. 

Vereniging Eigen Huis heeft deze persoonsgegevens nodig om uw (gratis) 
lidmaatschap te kunnen registeren en om u, net als andere leden, alle voordelen 
van het lidmaatschap aan te kunnen bieden. Zo gebruikt Vereniging Eigen Huis uw 
gegevens om u het Eigen Huis Magazine toe te kunnen sturen en om u te kunnen 

https://www.eigenhuis.nl/lid-worden
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/verstrekken-van-persoonsgegevens
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informeren over uw lidmaatschap, bijvoorbeeld als uw lidmaatschap op kosten van 
Univé afloopt.

In het privacystatement van Vereniging Eigen Huis kunt u meer lezen over de wijze 
waarop Vereniging Eigen Huis met uw persoonsgegevens omgaat, met wie Vereniging 
Eigen Huis uw gegevens deelt en hoelang Vereniging Eigen Huis uw persoonsgegevens 
bewaart.

Welke rechten heb ik? 
U heeft een aantal rechten om controle te houden op uw persoonsgegevens. Zo 
heeft u het recht om inzage en een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens. 
In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen of om 
bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft ook het 
recht op overdracht van uw persoonsgegevens (recht op dataportabiliteit) en het 
recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen. U heeft in bepaalde situaties tevens het 
recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de 
verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt gepauzeerd, bijvoorbeeld als uw 
persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, wordt het gebruik beperkt zolang nog niet is 
gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

U kunt uw rechten uitoefenen bij zowel Univé als Vereniging Eigen Huis. Meer 
informatie over uw rechten vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens melden?
Heeft u klachten over deze privacyverklaring of over de manier waarop Univé of 
Vereniging Eigen Huis omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u in de eerste 
plaats contact opnemen met Univé en/of Vereniging Eigen Huis. Als u er met ons niet 
uitkomt, heeft  u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. 
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de 
Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

	Knop pagina vooruit 3: 
	Pagina 1: 

	Knop pagina terug 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop pagina vooruit 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 1: 
	Pagina 4: 

	Knop pagina terug 3: 
	Pagina 4: 



