
 
 
 
 
 

Privacybeleid van de Vereniging van Eigenaren van de 
Natuurvrienden Norg (VvENN) 

 
De Vereniging van Eigenaren van de Natuurvrienden Norg (VvENN) verwerkt gegevens van 
personen. Dit zijn gegevens van: 

• Eigenaren van een appartementsrecht op het terrein van de VvENN,  
• Huurders van de recreatiewoningen op het terrein van de VvENN,  
• Contactpersonen van de VvENN, 
• Personen die per mail contact zoeken met de VvENN. 

 
In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens we verzamelen, waarom we deze 
gegevens verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.   
 
Persoonsgegevens van eigenaren en huurders 
Welke gegevens? 
De VvENN houdt een register van eigenaren en gebruikers bij. In dit register staan 
persoonsgegevens van eigenaren en gebruikers: 

• voor- en achternaam 
• adresgegevens 
• telefoonnummer(s) 
• e-mailadres 

 
Eigenaren zijn de personen die een appartementsrecht binnen de VvE hebben (artikel 1 
onder e van het Reglement van Splitsing).  
Gebruikers zijn personen die een recreatiewoning of kavel huren (artikel 1 onder f van het 
Reglement van Splitsing).   
 
Waarom? 
Dit register wordt bijgehouden op grond van artikel 48 van het Reglement van Splitsing.1  
 

                                                        
1 Artikel 48 Reglement van Splitsing 
1. Het bestuur legt een register aan van eigenaars en gebruikers.  
2. In alle gevallen waarin een eigenaar voor de oproeping van de overige eigenaars en overige 

stemgerechtigden in een juridische procedure de namen en adressen van de overige eigenaars 
en stemgerechtigden verzoekt, worden hem deze door het bestuur kosteloos en onverwijld ter 
beschikking gesteld.  

3. Na kennisgeving als bedoeld in artikel 34 derde lid wordt het register door het bestuur 
bijgewerkt.  

4. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een opgave te doen indien een notaris daartoe op 
grond van artikel 5:122 vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek een verzoek indient. 

 



De VvENN verwerkt deze gegevens om de jaarlijkse (voorschot)bijdrage aan de VvENN te 
incasseren, om met de eigenaren en gebruikers te communiceren en voor het geval dat de 
VvENN of een eigenaar/gebruiker betrokken wordt in juridische procedures. 
 
Hoelang? 
Gegevens van eigenaren worden bewaard tot 5 jaar na overdracht van een 
appartementsrecht. 
Gegevens van gebruikers (huurders) worden bewaard tot 1 jaar na beëindiging van het 
gebruik. 
 
Worden deze gegevens gedeeld met anderen? 
De gegevens van eigenaren en gebruikers (huurder) worden gedeeld met anderen indien 
daartoe een verplichting bestaat op grond van het Reglement van Splitsing of een wettelijke 
verplichting (zoals bijvoorbeeld bij een verzoek van de politie).  
 
De gegevens van eigenaren en gebruikers (huurder) kunnen worden gedeeld met een 
administrateur en/of deurwaarder voor het incasseren de (voorschot)bijdrage aan de 
VvENN. 
 
De gegevens van eigenaren en gebruikers (huurder) worden in overige gevallen gedeeld 
indien daar toestemming voor wordt verleend door degene wiens persoonsgegevens het 
betreft. 
 
Persoonsgegevens van contactpersonen van de VvENN 
Welke gegevens? 
De VvENN heeft contact met diverse partijen. Dit zijn personen die organisaties 
vertegenwoordigen waarmee de VvENN samenwerkt. Dat zijn bijvoorbeeld 
de gemeente Noordenveld, de hulpdiensten, de Boermarke en Landschapsbeheer Drenthe. 
Daarnaast zijn dat personen of vertegenwoordigers van organisaties van wie de VvENN 
diensten of goederen afneemt. Dit zijn bijvoorbeeld hostingbedrijven, (bos)aannemers, 
verzekeraars en accountants. 
 
De VvENN verwerkt van hen persoonsgegevens: 

• voor- en achternaam 
• adresgegevens 
• telefoonnummer(s) 
• e-mailadres 
• (in sommige gevallen) bankrekeningnummer 

 
Waarom? 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om contact met deze personen te kunnen 
onderhouden en aan financiële verlichtingen aan hen te kunnen voldoen. 
 
Hoelang? 
Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 1 jaar nadat deze persoon contactpersoon 
voor de VvENN was. 
 



Worden deze gegevens gedeeld met anderen? 
Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld met anderen indien de contactpersoon daar 
toestemming voor geeft. 
 
Persoonsgegevens van personen die per mail contact zoeken met de VvENN 
 
Welke gegevens? 
Als iemand een contactformulier op de website invult of de VvENN een email stuurt, kan het 
voorkomen dat die persoon daar persoonsgegevens in opneemt.  
 
Waarom? 
Deze persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige beantwoording en afhandeling 
van het bericht.  
 
Hoelang? 
Als het bericht is afgehandeld, worden de gegevens tot maximaal 1 jaar na beantwoording / 
afhandeling bewaard.  
 
Worden deze gegevens gedeeld met anderen? 
Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld met anderen indien het bericht daar 
aanleiding toe geeft of de verzender daar toestemming voor geeft.  
 
Beveiliging van persoonsgegevens die de VvENN verwerkt 
 
De stukken van de VvENN worden digitaal verwerkt en bewaard.  
 
De stukken van de VvENN staan lokaal op een computer. De harde schijf van deze computer 
is versleuteld. De computer is voorzien van een wachtwoord. Een van de leden van het 
bestuur heeft toegang tot deze computer. 
 
Van de stukken van de VvENN wordt lokaal een back-up gemaakt. De back-up van de 
stukken staat op een versleutelde harde schijf. Deze harde schijf is voorzien van een 
wachtwoord. Een lid van het bestuur heeft toegang tot deze back-up. 
 
Van de stukken van de VvENN wordt tevens een back-up bewaard op een server van een 
hostingbedrijf. Deze online back-up is versleuteld en voorzien van een wachtwoord. Het 
hostingbedrijf heeft geen beschikking over de sleutel of het wachtwoord. De leden van het 
bestuur van de VvENN hebben toegang tot deze online back-up. 
 
De emailserver van de VvENN staat bij een hostingbedrijf. De toegang tot de servers is 
voorzien van een wachtwoord. De leden van het bestuur van de VvENN hebben toegang tot 
deze server.  
 
De website van de VvENN maakt gebruik van een SSL Certificaat om te zorgen dat de 
persoonsgegevens van mensen die het contactformulier invullen niet in verkeerde handen 
vallen. 
 



Vragen  
Als u vragen heeft over het privacybeleid van de VvENN, kunt u contact met ons opnemen 
via het contactformulier op de website of per e-mail (op het aan de leden en gebruikers 
bekendgemaakte e-mailadres). 
 
 
Dit privacybeleid is vastgesteld op de ledenvergadering van 14 juli 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


