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Algemene voorwaarden 

Privacy 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze verzekerden en van de bezoekers van onze website is voor 

ons zeer belangrijk. Uw tussenpersoon behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens daarom zo zorgvuldig 

mogelijk. Uiteraard houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de Gedragscode Verwerking 

Persoonsgegevens. 

Privacyverklaring 

Uw tussenpersoon respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar verzekerden en 

bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hier leggen wij u uit waarom we bepaalde 

informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we 

informatie aan u of anderen verstrekken. 

De beveiliging van uw gegevens 

Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd en we hebben procedures om informatie over verzekerden 

nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Als u onze website bezoekt, ziet u een klein teken van een sleutel of een 

slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Als u dit ziet, weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw 

privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevens die worden uitgewisseld, zoals uw ip-adres. Om de 

website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische 

bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de 

bezoekfrequentie.  

Ook hebben wij procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot 

uw gegevens.  

Waarom vragen wij u om informatie? 

Bij de aanvraag voor een verzekering vragen wij u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot 

een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt uw tussenpersoon voor de afhandeling van uw aanvraag, 

het uitvoeren van de verzekering en het nakomen van wettelijke regelingen. Hierbij houden wij ons aan de 

Gedragscode verwerking persoonsgegevens en het CIS Privacyreglement. 

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals 

fraudebeheersing en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De gegevens worden 

niet langer bewaard dan noodzakelijk is. 

 

https://www.onvz.nl/-/media/files/onvz/onvz-nl/2017/reglementen/privacyreglement-2013-nieuw-logo-2016-cis.pdf?la=nl-nl

