Hoe gaan wij om met je persoonsgegevens?
De website hypotheeksamen.nl is van Ibink Finance.
Ibink Finance is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 70878706 en gevestigd op Zandersbuurt 30 in Alkmaar.
Hypotheek Samen slaat bij het gebruik van haar website bepaalde persoonsgegevens
van je op die nodig zijn om jou optimaal van dienst te kunnen zijn. Hypotheek Samen
gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt je persoonlijke gegevens in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit privacybeleid is niet van
toepassing op websites van derden die via eventuele links op onze website kunnen
worden bezocht.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?
Hypotheek Samen verwerkt bepaalde (persoons-)informatie van bezoekers wanneer zij
deze website gebruiken. De verwerking van persoonsgegevens kan bestaan uit het
verzamelen, vastleggen, bewaren, verstrekking door middel van doorzending aan
bepaalde derden, ordenen, met elkaar in verband brengen. Hypotheek Samen wint met
behulp van deze website diverse persoonsgegevens in voor de volgende doeleinden:
•
•
•

Om klantspecifieke berekeningen te maken voor je op basis van door jou
ingevulde gegevens.
Om je gericht te kunnen informeren en voorstellen voor onze dienstverlening te
kunnen doen.
Om je hypotheek zo efficiënt en eenvoudig mogelijk met derden te kunnen delen
die ook betrokken kunnen zijn bij het regelen van je hypotheek.

Met welke derden kunnen je persoonsgegevens door ons worden gedeeld?
Om je hypotheek efficiënt te kunnen regelen, delen we je gegevens met enkele derden.
Dit zullen onder andere de volgende partijen kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andere entiteiten binnen de groep waar Hypotheek Samen onderdeel van is
Verzekeraars
(Spaar-)banken
Kredietverstrekkers
Hypotheekverstrekkers
Pensioenfondsen
Notarissen
Makelaars en/of taxateurs
Andere financieel dienstverleners betrokken bij de door jou gewenste of
gevraagde advies- en bemiddelingsdiensten van Hypotheek Samen

Uiteraard delen we jouw persoonsgegevens alléén wanneer dit noodzakelijk is bij de
uitvoering van onze dienstverlening voor jou, het inzichtelijk krijgen van jouw financiële
situatie en het regelen van de door jou gewenste financiële producten.
Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Hypotheek Samen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om
verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens tegen
te gaan.

Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url
https://www.Hypotheek Samen.nl én aan het groene slotje met bedrijfsnaam. Hiermee is
de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat,
versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.
Zo weet je zeker dat je met Hypotheek Samen te maken hebt en niet met een nepsite.
Zie je iets anders dan een groen slotje met onze bedrijfsnaam of twijfel je aan de
echtheid, klik de site dan weg en waarschuw ons direct via info@hypotheeksamen.nl.
Cookies
Hypotheek Samen gebruikt alleen technische en functionele (wordpress cookies) cookies
om de website te verbeteren en analytische cookies (google analytics) die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

