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Categorieën ontvangers 

 
 
 
 
 
 
 
De beoogde 
bewaartermijn 

 
 
 
 
Algemene 
beschrijving 
beveiligings-
maatregelen (indien 
mogelijk) 

Persoonsgegevens verwerken 
ten behoeve van het laten 
uitvoeren van werkzaamheden 
in/aan gemeenschappelijke 
gedeelten en zaken (VvE) of het 
vastgoed in zijn algemeenheid. 

 x    Persoonsgegeven
s verstrekken voor 
het laten 
uitvoeren van 
werkzaamheden 
in/aan 
gemeenschappelij
ke gedeelten en/of 
zaken of het 
vastgoed in zijn 
algemeenheid. 

Leden van de 
VvE en 
gebruikers.  

NAW-gegevens en overige 
gegevens 
(telefoonnummers/e-
mailadressen) die 
noodzakelijk zijn voor het 
laten uitvoeren van de 
werkzaamheden.  

Opdrachtnemers en 
annemers die de 
werkzaamheden uitvoeren.  

Zolang de 
beheerovereen- 
komst voortduurt 
en/of totdat een 
eigenaren zijn/haar 
appartement heeft 
verkocht en/of totdat 
de gebruikers niet 
meer in het complex 
wonen.  

De database die 
hiervoor wordt gebruikt 
is reeds beveiligd door 
middel van een 
gebruikersnaam en een 
wachtwoord.  
De gegevens kunnen 
enkel worden 
ingezien/verwerkt door 
de daartoe bevoegden. 

Persoonsgegevens verwerken 
voor het verzorgen van de 
vergadering van eigenaars.  

 x    Het verzorgen van 
de vergadering 
van eigenaars. 

Leden van de 
VvE  
(inclusief 
bestuursleden 
of andere 
functionarissen
). 

NAW-gegevens, e-
mailadressen voor het 
versturen van de agenda, de 
notulen en de daarbij 
behorende onderliggende 
stukken.  
 
Alle persoonsgegevens die in 
de notulen worden 
opgenomen (die 
noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de besluiten 
van de veragdering van 
eigenaars).   

Advocaten, Incassobureau’s, 
gerechtsdeurwaarders, en 
overheidsinstanties.  
 

Zolang de 
beheerovereen- 
komst voortduurt 
en/of totdat een 
eigenaren zijn/haar 
appartement heeft 
verkocht. 

De database die 
hiervoor wordt gebruikt 
is reeds beveiligd door 
middel van een 
gebruikersnaam en een 
wachtwoord.  
De gegevens kunnen 
enkel worden 
ingezien/verwerkt door 
de daartoe bevoegden.  

Persoongegevens verwerken ten 
behoeve van het voeren van 
communicatie met betrekking 
tot het vastgoed (uit name van 
de VvE/ vastgoedeigenaar.) 
Zoals informatieve brieven of 
brieven over handhaven van de 
statuten /reglementen. 
  

 x     De VvE/ eigenaar 
van het vastgoed 
ondersteunen in 
de uitvoering van 
haar taken als 
bestuurder/ 
eigenaar op 
gebied van 
informeren en/of 
handhaving 

Leden van de 
VvE en 
gebruikers 
(inclusief 
bestuursleden 
of andere 
functionarissen
). 

NAW-gegevens, e-
mailadressen en 
telefoonnummers 

Advocaten, 
 Incassobureau’s, 
gerechtsdeurwaarders, 
overheidsinstanties.  
 

Zolang de 
beheerovereen- 
komst voortduurt 
en/of totdat een 
eigenaren zijn/haar 
appartement heeft 
verkocht. 

De database die 
hiervoor wordt gebruikt 
is reeds beveiligd door 
middel van een 
gebruikersnaam en een 
wachtwoord. De 
gegevens kunnen enkel 
worden 
ingezien/verwerkt door 
de daartoe bevoegden. 



Persoonsgegevens invoeren in 
specifiek daarvoor bestemde 
software, voor het verzorgen van 
de debiteurenadministratie van 
de VvE. Daarbij worden 
betalingsgegevens van de 
eigenaren verwerkt en 
opgeslagen. 

 x    Het verzorgen van 
de debiteuren-
administratie en 
het voeren van 
correspondentie 
hierover. 

Leden van de 
VvE. 

NAW-gegevens, 
(telefoonnummers/e-
mailadressen), 
bankrekeningnummers. 

Incassobureau’s, 
gerechtsdeurwaarders, 
advocaten en 
overheidsinstanties.  

De bewaartermijn van 
de VvE financiele 
administratie 
bedraagt 7 jaar. Dit 
schrijft de wet voor 
(artikel 2:10 BW). 
De overige gegevens 
worden bewaard 
zolang 
de beheerovereen- 
komst voortduurt 
en/of totdat een 
eigenaar zijn/haar 
appartement heeft 
verkocht. 

De database die 
hiervoor wordt gebruikt 
is reeds beveiligd door 
middel van een 
gebruikersnaam en een 
wachtwoord. De 
gegevens kunnen enkel 
worden 
ingezien/verwerkt door 
de daartoe bevoegden.  

Persoonsgegevens  verwerken 
voor alle overige doeleinden  

x     Overige 
doeleinden 

Leden van de 
VvE en 
gebruikers 
(inclusief 
bestuursleden 
of andere 
functionarissen 

NAW-gegevens, 
(telefoonnummers/e-
mailadressen) of gegevens 
zoals nader overeen te 
komen 

Derden, zoals  nader 
overeen te komen 

Nader overeen te 
komen 

De database die 
hiervoor wordt gebruikt 
is reeds beveiligd door 
middel van een 
gebruikersnaam en een 
wachtwoord. De 
gegevens kunnen enkel 
worden 
ingezien/verwerkt door 
de daartoe bevoegden. 

 


