
Privacyverklaring 
__________________________________________________________________________________ 
 

Algemeen 
 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens HNM-
finance verzamelt, waarom we dit doen en hoelang we de gegevens bewaren. Ook wordt 
aangegeven wat uw rechten zijn. 
 

Verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens 
 
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van (financiële) adviezen, 
aanvragen van o.a. verzekeringen, hypotheken en alle aanverwante financiële producten. 
 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u 
 

- Voornamen en achternaam 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Email adres 
- Identiteitsgegevens 
- Inlog gegevens 
- Gegevens partner 
- Gezinssamenstelling 
- Telefoonnummer 
- Opleiding en vorming 
- Pensioengegevens 
- Salaris en inkomensgegevens 
- Uitgavepatroon 
- Waarde van (toekomstig) woonhuis 
- Gegevens over gezondheid 
- Gegevens over strafrechtelijk verleden 
- Aanvullen relevante gegevens 

 

Bewaartermijn persoonlijke gegevens 
 
HNM-finance zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. 
Wij houden ons aan de termijn die de verzekeraars en geldverstrekkers aan ons opleggen, 
alsmede aan de wettelijke regelgeving in deze. 
 

Met wie delen wij deze informatie 
 
Alleen als het nodig is delen wij (een gedeelte van) uw persoonlijke gegevens met de 
volgende partijen 

- Banken, verzekerings- en pensioenmaatschappijen 
- Beleggingsinstellingen 



- Bewindvoerder en/of curator 
- Notarissen 
- Gerecht en politiediensten 
- Hypotheek digitaal netwerk (HDN) 
- Inkooporganisaties 
- Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) 
- Kwaliteitscontroleurs 
- Leverancier van adviessoftware en IT 
- Makelaar 
- Medewerker 
- Overheidsinstanties 
- Postverwerkingsbedrijven 
- Serviceproviders 
- Toezichthouders 
- Zorgverleners 
- Onze Register Accountant 

 

Wat zijn uw rechten 
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.  
In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren: 

- Als het verzoek ongegrond is 
- Als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen 
- Als wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de 

overeenkomst die wij met u zijn aangegaan 
U kunt een verzoek tot inzage correctie en/of verwijderen sturen naar info@hnm-finance.nl. 
Wij reageren zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek. 
 

Beveiliging 
 
HNM-finance neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw 
persoonlijke gegevens te beschermen tegen: 

- Toevallige of opzettelijke manipulatie 
- Verlies 
- Vernietiging 
- Toegang door onbevoegde 
- Overige onrechtmatige verwerkingen 

 

Wijzigingen 
 
HNM-finance heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 
Hierover hoeven wij u niet vooraf te informeren. Wijzigingen zullen ter kennisname via onze 
website beschikbaar worden gesteld. 

mailto:info@hnm-finance.nl

