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PRIVACYVERKLARING  

In dit document staat omschreven hoe Mooie Pröttel invulling geeft aan de privacywetgeving 

(AVG) inzake opdrachten voor een boedelruiming en eventuele bijbehorende verhuizing.  

U heeft Mooie Pröttel, in de persoon van R. Kappert, ingeschakeld voor een boedelruiming 

met een eventuele bijbehorende verhuizing. Om deze taak goed uit te kunnen voeren 

gebruikt en bewaart Mooie Pröttel persoonlijke gegevens van u.  

Deze persoonsgegevens, te weten uw naam- en adresgegevens, uw telefoonnummer en/of    

e-mailadres zijn of worden door u zelf aan Mooie Pröttel verstrekt.  

Mooie Pröttel gebruikt uw naam en contactgegevens om contact met u op te nemen, voor de 

facturatie en boekhoudkundige doeleinden.  

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan 

Mooie Pröttel wordt gehouden. Uw gegevens of een deel ervan kunnen eerder worden 

verwijderd, als de noodzaak om de gegevens te bewaren er niet meer is. U heeft het recht 

om gegevens in te zien die Mooie Pröttel over u bewaart. Als u denkt dat er sprake is van 

onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen. 

Mooie Pröttel neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom heeft zij 

maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Vragen? Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, denkt u dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of krijgt u signalen van verkeerd gebruik, neem dan 

alstublieft contact op met Mooie Pröttel via info@mooieprottel.nl.  

Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via 

info@mooieprottel.nl. Mooie Pröttel zal binnen maximaal 2 weken op uw verzoek reageren. 

Arnhem, 1-1-2020 

 

N.B.: Tijdens een boedelruiming en verhuizing komt Mooie Pröttel ook privacy-gevoelige 

informatie tegen, zoals poststukken, bankafschriften, gegevens met een BSN en 

geboortedatum en over inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Mooie Pröttel bewaart 

deze informatie niet, maar geeft de noodzakelijke recente stukken aan de opdrachtgever 

terug. De overige informatie (zoals oude bankafschriften, jaarrekeningen van energie-

bedrijven en overige administratie) worden afgevoerd naar de papiercontainer op een 

afvalbrengstation. Zeer privacy-gevoelige stukken worden versnipperd voordat dit papier 

naar het afvalbrengstation wordt gebracht. 

 

 


