Privacyverklaring Willems Makelaars
U heef e  maken  me Willle m nakelaas Willle m nakelaas il een NVn-m makelaas/ axaa eus Inn eeze
psilvacyvesklasilng wose uil gelege hoe es  me uw gegeven wose o mgegaan Ovesal waas iln eeze
vesklasilng ‘NVn-m makelaas’ aa , wose Willle m nakelaas beeoele Inn eeze vesklasilng wose ook
uil gelege welke gegeven aan NVn woseen ves sek en wa NVn  me eeze gegeven eoe

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kun op één of  meeseese  manilesen iln con ac

aan  me ee NVn-m makelaas/ axaa eus

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geef aarbij op racht aan e NVMmakelaar/taxateur:
 U will uw wonilng veskopen Zie 1.
 U will uw wonilng veshusen Zie 2.
 U will een wonilng la en axaesen Zie 9.
U wilt een woning kopen of huren en geef aarbij een op racht aan e NVM-makelaar:
 U will een wonilng kopen Zie 3.
 U will een wonilng husen Zie 4.
Als u op zoek bent naar een woning en u heef hiervoor niet e NVM-makelaar via een op racht
ingeschakel an zijn e volgen e situates mogelijk:
 U will vsiljbliljvene op ee hoog e gehoueen woseen van he aanboe van ee NVn-m makelaas
Zie 8.
 U will zelf aneilg of  me uw eilgen  makelaas een koop-m of huuswonilng bezilchtgen eile vila ee
NVn-m makelaas wose aangeboeen Zie 5.
 U will zelf aneilg of  me behulp van uw eilgen  makelaas een wonilng kopen eile vila ee NVn-m
 makelaas wose aangeboeen Zie 6.
 U will zelf aneilg of  me behulp van uw eilgen  makelaas een wonilng husen eile vila ee NVn-m
 makelaas wose aangeboeen Zie 7.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voos al eeze vesweskilngen il Willle m nakelaas ee vesweskilng vesan wooseeliljke De
con ac gegeven ziljn:
Willle m nakelaas
ilnge chseven iln he KvK segil es onees nu m mes kvk51898365
Vileswilneen saa 34, 4811 HG Bseea
ilnfo@willle m  makelaas nl
076-m531 09 00

Gegevensverstrekking aan de NVM
Bilj een aan al eilen en woseen ook gegeven ves sek aan ee NVn De NVn eoe he volgenee  me
eeze gegeven :
 Zosgen ea alle NVn-m makelaas een ac ueel aanboe hebben van wonilngen eile vila NVn-m
 makelaas woseen aangeboeen
 Zosgen ea he ac uele aanboe geplaa wose op funea en aneese (huilzen)web il e
1



Zosgen voos een ea aba e waaseoos axaate en aneese waaseebepalilngen  mogeliljk ziljn en
ilnzilch en opgebouwe kunnen woseen oves ee on wilkkelilngen iln ee wonilng mask De gegeven
iln eeze ea aba e woseen voos onbepaalee tje bewaase
Lee hiles wa NVn  me ee ves sek e gegeven eoe
NVn il een vesweskilng vesan wooseeliljke voos eeze gegeven De con ac gegeven ziljn:
NVn
KvK 30102683
Po bu 2222
3430 DC Nileuwegeiln
cv@nv m nl
NVn heef een functonasil voos ee gegeven vesweskilng Deze il beseilkbaas vila fg@nv m nl

Wij nemen uw privacy serieus
De NVn-m makelaas en ee NVn ne men uw psilvacy esg esileu en zilen ee segel soneo m
gegeven be ches milng al logil che fa oen nos men De NVn-m makelaas veswesk uw gegeven
zosgvuleilg en volgen ee voos chsilfen van ee we gevilng De NVn-m makelaas be eee veel aaneach
aan een aeequa e beveillilgilng zoea uw gegeven woseen be ches me egen ongeau osil eese gebsuilk,
ongeau osil eesee oegang, wiljzilgilng en onsech  matge vesniletgilng Alle NVn-m makelaas ilnve esen
contnu iln he bileeen van goeee eilen veslenilng 썡en oneeseeel hilesvan il he NVn-mbseee
psilvacypsogsa m ma Heef u vsagen, aaszel ean nile o m con ac op e ne men  me ee NVn-m makelaas

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Will u we en welke gegeven ee NVn-m makelaas van u heef, uus ean pes bsilef of e-m maill uw veszoek
naas ee  makelaas
NVn veswesk geen na men of aneese eilsec ileenticesenee gegeven Al u will we en welke
gegeven NVn veswesk , nee m ean ook con ac op  me ee NVn-m makelaas eile vesvolgen zosg ea u
geïnfos meese wose
Ook al u ee gegeven will wiljzilgen of veswiljeesen, uus ean een ge motveesee bsilef of e-m maill naas
ee NVn-m makelaas Uw veszoek zal zo nel  mogeliljk woseen ilngewilllilge, enzilj ee we vesplilch o m ee
gegeven e bewasen of al es (aneese) esilngenee seeenen ziljn eile zilch egen wiljzilgilng of
veswiljeesilng veszeten

Hoe kunt u een klacht indienen?
Al u vsagen heef of al u een klach heef oves he gegeven gebsuilk van ee NVn-m makelaas, nee m
ean ees con ac op  me ee NVn-m makelaas noch u es  me ee NVn-m makelaas nile uil ko men, ean
kun con ac opne men  me ee klach encoöseilna os van ee NVn vila: ecse asilaa CL@nv m nl Inn eile
il uate zal ook ee NVn punctonasil voos ee Gegeven vesweskilng zilch oves ee klach builgen U heef
eaasnaa he sech o m een klach iln e eilenen bilj ee Au osil eil Pes oon gegeven

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?
De NVn-m makelaas bewaas ee gegeven nile langes ean nooezakeliljk 썡en aan al gegeven bewaas
ee NVn-m makelaas ech es langeusilg:
 썡en aan al gegeven van ee eilen veslenilng bewaas ee NVn-m makelaas 20 jaas, o mea ee NVn-m
 makelaas geeusenee eeze pesiloee aan psakeliljk kan woseen ge ele voos besoep fou en
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De bewilj la ea ee NVn-m makelaas ee vesplilch e oe iln he kaees van ee We es voosko milng
van wil wa en en inancilesen van essosil  me (Wwf) heef uil gevoese, bewaas ee NVn-m
 makelaas 5 jaas

1. U verkoopt uw woning en u heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
He eoel van eil con ac il o m iln opesach van u pso mote e  maken voos uw wonilng, ilnzilch e
ksiljgen iln ee waasee van en belang ellilng voos uw wonilng, belang elleneen sone e leileen en
na men u e oneeshaneelen en ee san acte e begeleileen Daasbilj el ee NVn-m makelaas ook uw
ileent eil va De volgenee gegeven kunnen woseen veswesk :
Gegeven
Ves sekkilng
Bewaas es miljn
 mogeliljk aan
bilj NVn-m
 makelaas
Uw naa m, aese en ovesilge con ac gegeven zoal uw
b
20 jaas
elefoonnu m mes en e-m maillaese
De seeen van veskoop, biljvoosbeele gso es wonen of
geen
3 jaas
vesaneesilng van wesk
De ea u m van aan meleilng van ee wonilng en ee pesiloee ea
a
20 jaas
ee wonilng e koop aa of heef ge aan
De o m chsiljvilng en ken mesken van ee wonilng zoal ee
a
20 jaas
vsaagpsilj , he bouwjaas, ee oppesvlak e en ilneelilng,
kaea sale gegeven , WOZ-mwaasee en fo o’ en vileeo’ van ee
wonilng
Inneilen  me ee NVn-m makelaas il afge psoken, woseen
boven aanee gegeven bekene ge maak op funea, aneese
huilzenweb il e en op ee web il e van ee NVn-m makelaas Dil
gebeus voos pso mote van uw wonilng en woseen eaas o
 maxail maal 1 jaas na ee san acte ge oone
De seeen van een even uele iln sekkilng van ee
be mileeelilng opesach
Gegeven eile noeilg ziljn al een weteliljke oe  moe woseen
uil gevoese iln he kaees van ee We es voosko milng van
wil wa en en inancilesen van essosil  me (Wwf)
Gegeven eile noeilg ziljn o m he koopcon sac op e ellen,
waasonees uw ileent eil va ellilng
Wannees ee wonilng il veskoch : ee san actegegeven zoal
ee veskooppsilj en ee san acteea u m
Ovesilge ilnfos mate eile u aan ee NVn-m makelaas ves sek

a
b
c

geen

3 jaas

c

5 jaas

b

20 jaas

a

20 jaas

geen

3 jaas

On vanges van gegeven
NVn (gegeven woseen voos onbepaalee tje bewaase)
No asil , kopes, aankoop makelaas
pInU (pilnancilal Inn ellilgence Unil – Neeeslane)
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2. U verhuurt uw woning en u heef hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
He eoel van eil con ac il o m iln opesach van u pso mote e  maken voos uw wonilng,
belang elleneen sone e leileen, ilnzilch e ksiljgen iln ee be souwbaasheile van ee po entile huusees
en voos u een goeee huusoveseenko m op e ellen Daasbilj el ee NVn-m makelaas ook uw
ileent eil va De volgenee gegeven kunnen woseen veswesk :
Gegeven
Ves sekkilng
Bewaas es miljn
 mogeliljk aan
bilj NVn-m
 makelaas
Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
a
20 jaas
elefoonnu m mes en e-m maillaese
De seeen van veshuus
geen
3 jaas
De o m chsiljvilng en ken mesken van ee wonilng zoal ee
geen
20 jaas
huuspsilj , he bouwjaas, ee oppesvlak e en ilneelilng,
kaea sale gegeven en fo o’ en vileeo’ van ee wonilng
Inneilen  me ee NVn-m makelaas il afge psoken, woseen
boven aanee gegeven bekene ge maak op funea, aneese
huilzenweb il e en op ee web il e van ee NVn-m makelaas Dil
gebeus voos pso mote van uw wonilng en woseen eaas o
 maxail maal 1 jaas na ee san acte ge oone
De eil en eile u el aan ee huusees
Gegeven eile noeilg ziljn o m he huuscon sac op e ellen,
waasonees uw ileent eil va ellilng
Ovesilge ilnfos mate eile u aan ee NVn-m makelaas ves sek

a

a
a

20 jaas
20 jaas

geen

3 jaas

On vanges van gegeven
Huusees

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

ingeschakeld
He eoel van eil con ac il o m iln opesach van u een voos u pa enee wonilng e vilneen, na men u ee
oneeshaneelilngen uil e voesen en ee san acte e begeleileen Daasbilj el ee NVn-m makelaas ook
uw ileent eil va De volgenee gegeven kunnen woseen veswesk :
Gegeven
Ves sekkilng
Bewaas es miljn
 mogeliljk aan
bilj NVn-m
 makelaas
Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
a
20 jaas
elefoonnu m mes en e-m maillaese
He zoekpsoiel waasiln uw woonwen en ziljn opgeno men
geen
3 jaas
Gegeven oves uw huileilge wonilng zoal ee koop-m en huuspsilj
geen
3 jaas
De seeen van koop, biljvoosbeele gso es wonen of vesaneesilng
van wesk
Uw leefilje -m en ilnko men ca egosile en geziln a men ellilng
geen
3 jaas
Inneilen  me u afge psoken, gegeven es va ellilng van uw
geen
3 jaas
inancilesilng  mogeliljkheeen
Gegeven eile noeilg ziljn al een weteliljke oe  moe woseen
b
5 jaas
4

uil gevoese iln he kaees van ee We es voosko milng van
wil wa en en inancilesen van essosil  me (Wwf)
Gegeven eile noeilg ziljn o m he koopcon sac op e ellen,
waasonees uw ileent eil va ellilng
Wannees ee wonilng il veskoch : ee san actegegeven zoal
ee veskooppsilj en ee san acteea u m
Ovesilge ilnfos mate eile u aan ee NVn-m makelaas ves sek

a
b
c

c

20 jaas

geen

20 jaas

geen

3 jaas

On vanges van gegeven
Veskopes en veskoop makelaas
pInU (pilnancilal Inn ellilgence Unil – Neeeslane)
No asil , veskopes, veskoop makelaas

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

ingeschakeld
He eoel van eil con ac il o m iln opesach van u een ge chilk e huuswonilng e vilneen  me een
pa ene huuscon sac Daasbilj el ee NVn-m makelaas ook uw ileent eil va De volgenee gegeven
kunnen woseen veswesk :
Gegeven
Ves sekkilng
Bewaas es miljn
 mogeliljk aan
bilj NVn-m
 makelaas
Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
a
20 jaas
elefoonnu m mes en e-m maillaese
He zoekpsoiel waasiln uw woonwen en ziljn opgeno men
geen
3 jaas
Gegeven oves uw huileilge wonilng zoal ee koop-m en huuspsilj
geen
3 jaas
De seeen van huus, biljvoosbeele gso es wonen of vesaneesilng
van wesk
Uw leefilje -m en ilnko men ca egosile en geziln a men ellilng
geen
3 jaas
Inneilen  me u afge psoken, gegeven es va ellilng van uw
geen
3 jaas
 mogeliljkheeen o m een huuspsilj e be alen
Gegeven eile noeilg ziljn al ee veshuusees een huusees oe
a
3 jaas
eil (biljvoosbeele NVn Woon oe ) Deze oe il een
gesech vaaseilge belang van ee veshuusees
Gegeven eile noeilg ziljn o m he huuscon sac op e ellen,
a
20 jaas
waasonees uw ileent eil va ellilng
Ovesilge ilnfos mate eile u aan ee NVn-m makelaas ves sek
geen
3 jaas

a

On vanges van gegeven
Veshuusees
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5. U wilt een koop- of huurwoning bezichtgen die c... dat via de NVM-makelaar

wordt aangeboden
Inn eil con ac  maak ee NVn-m makelaas bezilchtgilng af psaken, geef ee NVn-m makelaas u een goee
beele van ee wonilng en leg ee NVn-m makelaas va wa uw  menilng il van eil pane De volgenee
gegeven kunnen woseen veswesk :
Gegeven

Ves sekkilng
 mogeliljk aan

Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
elefoonnu m mes en e-m maillaese
Da u m van bezilchtgilng en uw  menilng oves ee wonilng
Ovesilge ilnfos mate eile u aan ee NVn-m makelaas ves sek

a

a

Bewaas es miljn
bilj NVn-m
 makelaas
1 jaas

a
a

1 jaas
1 jaas

On vanges van gegeven
Veskopes of veshuusees van pane

6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voos eil con ac aa ee NVn-m makelaas  me u en even ueel uw  makelaas iln con ac iln vesbane  me
he bileeilng psoce Daasna voes ee NVn-m makelaas ee voosbeseileenee actvil eil en uil voos he
koopcon sac en ee ovesesach Inn eil con ac el ee NVn-m makelaas ook uw ileent eil va De
volgenee gegeven kunnen woseen veswesk :
Gegeven
Ves sekkilng
Bewaas es miljn
 mogeliljk aan
bilj NVn-m
 makelaas
Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
b
20 jaas
elefoonnu m mes en e-m maillaese
Uw  menilng oves ee wonilng
b
3 jaas
Gegeven oves ee bileeilngen
b
3 jaas
Gegeven eile noeilg ziljn al een weteliljke oe  moe woseen
e
5 jaas
uil gevoese iln he kaees van ee We es voosko milng van
wil wa en en inancilesen van essosil  me (Wwf)
Inneilen  me ee veskopes afge psoken, gegeven es va ellilng
b
3 jaas
van uw  mogeliljkheeen o m een kooppsilj e be alen of aan
aneese eil en van ee veskopes e voleoen Dil il een
gesech vaaseilge belang van ee veskopes
Gegeven eile noeilg ziljn o m he koopcon sac op e ellen,
c
20 jaas
waasonees uw ileent eil va ellilng
Wannees ee wonilng il veskoch : ee san actegegeven zoal
a
3 jaas
ee veskooppsilj en ee san acteea u m en ook po coee
(1234AB) van he vosilg woonaese van ee kopes
Ovesilge ilnfos mate eile u aan ee NVn-m makelaas ves sek
b
3 jaas

a
b

On vanges van gegeven
NVn (ee gegeven woseen voos onbepaalee tje bewaase)
Veskopes
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c
e

No asil , kopes, aankoop makelaas
pInU (pilnancilal Inn ellilgence Unil – Neeeslane)

7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
He eoel van eil con ac il o m va e ellen of u aan ee eil en van ee veshuusees voleoe en o m
na men ee veshuusees he huuscon sac voos e beseileen De volgenee gegeven kunnen woseen
veswesk :
Gegeven
Ves sekkilng
Bewaas es miljn
 mogeliljk aan
bilj NVn-m
 makelaas
Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
a
20 jaas
elefoonnu m mes en e-m maillaese
Uw leefilje -m en ilnko men ca egosile en geziln a men ellilng
a
3 jaas
Gegeven o m va e ellen ea u aan ee eil en van ee
a
5 jaas
veshuusees voleoe Dil il een gesech vaaseilge belang van ee
veshuusees Deze va ellilng kan biljvoosbeele eoos ee NVn
Woon oe
Gegeven eile noeilg ziljn al een oe  moe woseen uil gevoese
b
5 jaas
iln he kaees van ee We es voosko milng van wil wa en en
inancilesen van essosil  me (Wwf)
Gegeven eile noeilg ziljn o m he huuscon sac op e ellen,
a
20 jaas
waasonees uw ileent eil va ellilng
Ovesilge ilnfos mate eile u aan uw NVn-m makelaas ves sek
a
3 jaas

a
b

On vanges van gegeven
Veshuusees
pInU (pilnancilal Inn ellilgence Unil – Neeeslane)

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

makelaar
He eoel van eil con ac il ea ee NVn-m makelaas u op ee hoog e bseng van  mogeliljk voos u
iln ese an e wonilngen Dil gebeus o he  mo men ea u aangeef geen behoefe  mees e hebben
aan eeze esvilce De volgenee gegeven kunnen woseen veswesk :
Gegeven
Ves sekkilng Bewaas es miljn bilj
 mogeliljk aan
NVn-m makelaas
Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
geen
To iln sekkilng van
elefoonnu m mes en e-m maillaese
oe e m milng
He zoekpsoiel waasiln uw woonwen en ziljn opgeno men Op
geen
To iln sekkilng van
ba il van he zoekpsoiel kan een aanboe woseen
oe e m milng
a menge ele
Ovesilge ilnfos mate eile u aan ee NVn-m makelaas ves sek
geen
To iln sekkilng van
oe e m milng
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9. U wilt een taxate van een woning laten uitvoeren en u heef hiervoor de NVM-

makelaar/taxateur ingeschakeld
He eoel van eil con ac il ea ee NVn-m makelaas/ axaa eus voos uw wonilng een axaate uil voes De
volgenee gegeven kunnen woseen veswesk :
Gegeven

Ves sekkilng
 mogeliljk aan

Uw naa m, aese en con ac gegeven zoal uw
elefoonnu m mes en e-m maillaese
Gegeven van uw wonilng o m ee waasee e bepalen
Ovesilge ilnfos mate eile u aan uw NVn-m makelaas/ axaa eus
ves sek

a

a
a
geen

Bewaas es miljn
bilj NVn-m
 makelaas
20 jaas
20 jaas
20 jaas

On vanges van gegeven
Valileate iln t uu op axaate
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Gegevensgebruik door de NVM
De NVn-m makelaas ves sek vila een koppelilng bepaalee gegeven aan ee NVn NVn il voos ee
on vangen gegeven ee vesweskes vesan wooseeliljke De NVn eoe he volgenee  me eeze
gegeven :
A Zosgen ea alle NVn-m makelaas een ac ueel aanboe hebben van wonilngen, eile vila NVn-m
 makelaas woseen aangeboeen
B Zosgen ea he ac uele aanboe geplaa wose op funea en aneese (huilzen)web il e
C Zosgen voos een ea aba e waaseoos axaate en aneese waaseebepalilngen  mogeliljk ziljn en
ilnzilch en opgebouwe kunnen woseen oves ee on wilkkelilngen iln ee wonilng mask

A

Actueel aanbod woningen bij NVM-makelaars

Al u een wonilng vila een NVn-m makelaas will veskopen woseen ee volgenee gegeven bekene
ge maak bilj aneese NVn-m makelaas :
 He aese van ee wonilng, ee o m chsiljvilng en ken mesken van he objec zoal ee vsaagpsilj , he
bouwjaas, ee oppesvlak e en ilneelilng, kaea sale gegeven , WOZ-mwaasee en fo o’ van he
objec
 Da u m ea he objec op ee  mask ko m , ea u m ea he objec van ee  mask wose gehaale
Veskoop onees voosbehoue, veskoopea u m en san actepsilj
Deze gegeven woseen eoos NVn-m makelaas gebsuilk voos ee eilen veslenilng aan hun klan en
(zoekes naas een wonilng)
Deze gegeven woseen onbepesk bewaase iln vesbane  me ee ea aba e  me hil osil ch aanboe, zile
onees C

B

Actueel aanbod woningen op (huizen)websites, waaronder funda

Al u een wonilng vila een NVn-m makelaas will veskopen woseen na ovesleg  me u ook gegeven
bekene ge maak bilj funea en aneese (huilzen)web il e He gaa ean o m ee volgenee gegeven :
 He aese van ee wonilng, ee o m chsiljvilng en ken mesken van he objec zoal ee vsaagpsilj , he
bouwjaas, ee oppesvlak e en ilneelilng, kaea sale gegeven , WOZ-mwaasee en fo o’ van he
objec
 Da u m ea he objec op ee  mask ko m , veskoopea u m
ne eeze gegeven wose uw objec onees ee aaneach gebsach bilj con u men en, psofe ilonele
pastjen en/of eeseen eile zelf zoeken vila (wonilng)web il e U geef vila uw NVn-m makelaas
oe e m milng o m eil al ean nile e eoen
Deze gegeven kunnen  maxail maal één jaas na ee veskoopea u m c q ee ea u m ea een wonilng van ee
 mask wose gehaale nog zilch baas ziljn op eeze web il e

C

Database met historisch aanbod

Van alle wonilngen eile vila een NVn-m makelaas woseen veskoch , woseen ee volgenee gegeven iln ee
NVn-mea aba e va gelege:
 He aese van ee wonilng, ee o m chsiljvilng en ken mesken van he objec zoal ee vsaagpsilj , he
bouwjaas, ee oppesvlak e en ilneelilng, kaea sale gegeven , WOZ-mwaasee en fo o’ van he
objec
 Da u m ea he objec op ee  mask ko m , ea u m ea he objec van ee  mask wose gehaale
Veskoop onees voosbehoue, veskoopea u m en san actepsilj
 De po coee (1234AB) van he vosilge (woon)aese van ee kopes
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De hilesvoos genoe mee gegeven woseen voos onbepaalee tje bewaase
ne ee hilesvoos genoe mee gegeven  maak NVn analy e van ee wonilng mask  mogeliljk De NVn
ves sek eeze gegeven aan ge elec eesee eeseen, na meliljk:
 Taxaa eus , voos he eoen van axaate en aneese waaseebepalilngen
 Valileate-miln t u en, voos he con solesen van axaatesappos en
 Ge meen en, voos he va ellen van WOZ-mwaasee
 He nilnil esile van Innfsa suc uus en Wa es aa , voos oneeszoek naas ee wonilng mask
 Unilves il eil en, voos oneeszoek eoeleilneen
 NVn-m makelaas iln he kaees van eilen veslenilng aan hun klan en
 Nile NVn-m makelaas , banken, psojec on wilkkelaas en wonilngbouwcosposate , voos
oneeszoek eoeleilneen (biljv ee wonilngbehoefe iln een bepaalee segilo)
Deze pastjen hebben uil luil ene oegang o gegeven voos ee genoe mee eoelen en waas  mogeliljk
woseen gegeven alleen op geaggsegeese nilveau ves sek

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Will u ee bilj NVn veswesk e gegeven ilnkiljken, wiljzilgen of veswiljeesen nee m ean con ac op  me ee
NVn-m makelaas eile ee veskoop van ee wonilng heef begeleile
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