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Privacyverklaring AJ Bewind 
 

Deze verklaring geeft informatie over hoe  AJ Bewind omgaat met 
persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden uitvoering bewind en 
dienstverlening worden verwerkt.  

AJ Bewind verwerkt uw gegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor 
uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Ik waardeer uw 
vertrouwen en voldoe in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste 
aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Hieronder leest u hoe AJ Bewind daar concreet invulling aan geef. 

Onze contactgegevens  

Naam kantoor: AJ Bewind Adres: Postbus 17, 5374 ZG  SCHAIJK 
Contactpersoon: M.E.A. Janssen mailadres: Info@ajbewind.nl  

Onze dienstverlening  

AJ Bewind is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door AJ 
Bewind de verwerkingsverantwoordelijke. 

AJ Bewind vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:  

• Het uitvoeren van het verzoek tot onderbewindstelling; 
• Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; 
• Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.  

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.  

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het verzoek tot onderbewindstelling 
of voor de wettelijke taken en verplichtingen voor het uitvoeren van het bewind. 

Regels persoonsgegevens bij onderbewindstelling 

Wanneer AJ Bewind een verzoek opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de 
bewindvoerder zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de 
verwerking van uw persoonsgegevens:  

1. De bewindvoerder moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de 
aanvraag zetten. Deze gegevens zijn door u doorgegeven. Uw gegevens 
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worden dus voor een wettelijke grondslag verwerkt: het verzoek om 
instelling van het bewind. 

2. De bewindvoerder is verplicht een geldig ID/PP bij dit verzoek te voegen. 
3. De bewindvoerder moet het ondertekende verzoek met uw 

persoonsgegevens verplicht 7 jaar bewaren.  
4. Onbevoegden krijgen geen toegang tot uw gegevens.  

Overige diensten 

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door AJ Bewind geldt:  

De verwerking ‘Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. het 
aanvragen beschermingsbewind en bewaren van uw dossier met 
persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:  

• Doel: verzoek tot instelling beschermingsbewind 
• Wettelijke grondslag: Instelling beschikking Rechtbank BW 1 art. 435 

Doorgeven van uw persoonsgegevens  

AJ Bewind geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door 
als dat wettelijk verplicht is of als dit een taak is om de werkzaamheden als 
bewindvoerder uit te voeren.  

De verwerking ‘Verstrekken persoonsgegevens door middel van doorzending aan 
derden t.b.v. de beschikking onderbewindstelling heeft de volgende doeleinden 
en bijbehorende rechtsgrond; 

• Doel: derden informeren door middel van toekenning beschikking 
Rechtbank. Inkomensverstrekkers, uitkeringsinstanties, Belasting, 
Gemeenten, Internetproviders, nutsbedrijven, telecom, banken, 
verzekeringsmaatschappijen, woningcorporatie, eenieder om de taak als 
bewindvoerder uit de wettelijke verplichting uit te voeren.  

• Wettelijke grondslag: Beschikking Rechtbank onder bewindstelling. 

De verwerking ‘Verzamelen, vastleggen, gebruiken ect. van gegevens voor 
financiële administratie, dossier’ van persoonsgegevens heeft de volgende 
doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

• Doel: het in beeld brengen van de financiële positie van de onder bewind 
gestelde. 

• Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting 

Bron van verwerkte persoonsgegevens  

Als AJ Bewind persoonsgegevens van u verwerkt, die ik niet van uzelf heb 
verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan mij verstrekte 
opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:  

• Openbare registers, waaronder het Kadaster 
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• Adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de 
partijen bent 

• Schenker 
• Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs 

etc, indien toestemming cliënt. 

Persoonsgegevens worden door mijn kantoor niet doorgegeven buiten de EU of 
aan een internationale organisatie.  

Bewaren van uw persoonsgegevens  

Uw persoonsgegevens worden door mijn kantoor niet langer bewaard dan nodig 
voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke 
taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van 
overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke 
bepalingen zoals de archiefwet zijn van toepassing.  

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens  

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op 
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande 
rechten gebruik maken. 
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze 
privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren 
aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.  

Recht van inzage van de betrokkene  

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens mijn kantoor verwerkt, voor 
welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke 
grondslag waardoor ik niet op uw verzoek in kan gaan, ik zal dit beoordelen en u 
hierover informeren.  

Recht op rectificatie  

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het 
recht rectificatie van deze gegevens te vragen.  

Recht op gegevensverwijdering (recht op ‘vergetelheid’)  

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor 
een verzoek indienen.  

Recht op beperking van de verwerking  

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door mijn kantoor wil beperken 
(in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, 
gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens 
worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor 
een verzoek indienen.  
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Recht op overdraagbaarheid van gegevens  

Wanneer u, uw persoonsgegevens wil overdragen naar een andere 
dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is 
overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke plichten zich hiertegen 
kunnen verzetten.  

Recht op wijziging 

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien 
naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan 
veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij AJ Bewind. Je kunt verzoeken 
dat AJ Bewind je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van AJ 
Bewind of een derde plaatsvindt, hebt u het recht bezwaar te maken tegen die 
verwerking. 

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw 
toestemming heeft, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft 
voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat ik die gegevens niet 
meer mag verwerken. Het kan zijn dat AJ Bewind u daardoor bepaalde diensten 
niet meer kan leveren. 

Reactie door AJ Bewind 

Een verzoek kan gestuurde worden naar info@ajbewind.nl. AJ Bewind zal uw 
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand 
nadat AJ Bewind een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Een eventuele afwijzing 
zal met redenen omkleed worden. 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
Mijn kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat 
deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht de 
bewindvoerder om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen 
voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  

Beveiliging 

AJ Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate 
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijzigingen tegen te gaan. 
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Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik neem dan contact op met info@ajbewind.nl . Bovendien heeft u 
het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 


