
Wilkens en Partners financiële dienstverlening B.V. 
en  

ZoSlim hypotheken v.o.f. 

  Privacy- & 
Toestemmingsverklaring

Op alle diensten die door Wilkens & Partners en ZoSlim hypotheken worden geleverd zijn Algemene voorwaarden van 
toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Gooi-,Eem- en Flevoland onder nummer 32139197 
respectievelijk 58984887. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van Wilkens & Partners 
www.wilkensenpartners.nl en worden op verzoek toegezonden. 



Algemeen 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V., gevestigd aan De Rede 44, 8251 EW 
te Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
E-mailadres: info@wilkensenpartners.nl   
Bezoekadres: De Rede 44, 8251 EW te Dronten  
Telefoonnummer: 0321-382323 
Mevr. K. Wilkens is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG binnen Wilkens & 
Partners financiële dienstverlening B.V. Zij is te bereiken via info@wilkensenpartners.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat 
u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- burgerservicenummer (BSN) 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld voor een 
hypotheekaanvraag, door uw gegevens op onze website achter te laten, in 
correspondentie of telefonisch verstrekt. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor 
de volgende doelen: 
- Om onze diensten uit te kunnen voeren voor u; 
- Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is. 

Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op 
basis van de volgende grondslagen; 
- Uitvoering van de overeenkomst; 
- Uit wettelijke verplichting. 



Geen geautomatiseerde besluitvorming 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. zal nooit besluiten nemen over zaken 
die voor u (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben louter op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen. 
Hiermee bedoelen wij dat er geen besluiten worden genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V.) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan strikt noodzakelijk is, dan wel niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen 
waar wij aan gehouden zijn, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de door ons verwerkte 
persoonsgegevens:  
In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) is een termijn 
opgenomen gedurende welke financiële dienstverleners alle gegevens dienen te 
bewaren met betrekking tot de door hen verstrekte adviezen en verkochte financiële 
producten. Deze termijn is gesteld op vijf jaren.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. verkoopt uw gegevens niet aan 
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die 
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 

Cookies 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. gebruikt alleen technische en 
functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die 
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking 
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@wilkensenpartners.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of 
gegevensoverdraging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren 
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.  
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met onze binnendienst op 0321-382323 of via 
info@wilkensenpartners.nl. 



Toestemmingsverklaring voor het opvragen, verwerken, delen en beheer 
van uw gegevens 

Hierbij geef ik / geven wij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van mijn / onze 
persoonsgegevens voor het doel of de doelen zoals hieronder aangegeven;  

 Verkrijgen hypotheek 
 Vergelijken / Afsluiten verzekering(en) 
 Anders, namelijk; 

Onder de volgende voorwaarden; 
De verwerking van mijn persoonlijke gegevens zal inhouden het opnemen van de 
persoonlijke gegevens in een beveiligde database, tevens in een eigen klantmap op een 
extra beveiligde server. Deze verwerking is noodzakelijk voor een degelijke uitvoering van 
de opdracht / overeenkomst.  

Voor de hierboven na te streven doelen zal het tevens nodig zijn om de gegevens te delen 
met derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens verwerking en 
toelichting hierop aan mij / ons.  

Wilkens & Partners ervoor zal zorgdragen dat de opslagperiode van de door Wilkens & 
Partners opgeslagen persoonsgegevens tot een strikt wettelijk minimum wordt beperkt.  

Wij / ik het recht heb(ben) om vergeten te worden. Met het uitoefenen van dit recht zullen 
wij / zal ik Wilkens & Partners tijdig informeren over onze / mijn wens om ons klantdossier 
op de server en de database verwijderd te zien.  

Deze toestemming geven wij af aan Wilkens en Partners Financiële Dienstverlening B.V., 
kantoorhoudend te Dronten aan de Rede 44. Met ondertekenen van deze verklaring geef ik 
/ geven wij te kennen bekend te zijn met het privacy beleid van Wilkens & Partners zoals 
aangegeven in de opdracht tot dienstverlening, de algemene voorwaarden, hun 
privacyverklaring en mondelinge toelichting.  

Voor akkoord, 

……………………….                            



o tie


