
 

 
 

NIEUWSBRIEF MEI 2018 
 

  Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

U heeft er vast al over gehoord. Vanaf 25 mei 2018 treedt Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens 

nog beter te beschermen. 
 

Wegens onze zakelijke relatie beschikken wij onder andere over uw voor- en achternaam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. U heeft het recht om op grond van de wetgeving om een organisatie 
te vragen uw gegevens te verwijderen. Zodra de AVG in werking is getreden kunt u ook aangeven dat de 
organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die uw gegevens van deze organisatie 

heeft ontvangen. 
 

U kunt zich altijd uitschrijven bij iedere e-mail die u van ons ontvangt. 
 

De Rijksoverheid vraagt van ondernemers in Nederland om een privacyverklaring op te stellen. 
Deze treft u aan op de website www.vanberkeladviesgroep.nl. 

 

Voor vragen over de privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen! 
 

Balkenweg 2 A,  9405 CC  Assen     Website: www.vanberkeladviesgroep.nl 
Telefoonnummer 0592-31 78 40       E-mail: info@vanberkeladviesgroep.nl 

 

EEN HYPOTHEEK MET PERSOONLIJK ONDERHOUDSPLAN 
 

Veel huiseigenaren staan er niet bij stil dat een woning zijn waarde behoudt, wanneer het goed wordt 
onderhouden. Zo kan regelmatig een nat sponsje over de kozijnen halen dat het in topconditie blijft en niet 

vervangen hoeft te worden vanwege houtrot. 
 

Daarom helpen we je graag met het maken van een persoonlijk onderhoudsplan. Zo kom je niet voor 
verrassingen te staan en kun je wonen zoals jij dat wilt. 

 

Wenst u ook een persoonlijk onderhoudsplan te maken? Neem dan contact met ons op! 
 

ZONDER ZORGEN OP REIS 
 

Reizen en op vakantie gaan doet u voor uw plezier, maar mocht er toch onverwachts iets gebeuren,  
dan is het prettig dat u weet dat u goed verzekerd bent. 

 

Gaat u slechts éénmaal per jaar een week met vakantie, dan is de kortlopende reisverzekering een prima 
keuze. Gaat u vaker met vakantie en/of een weekend weg? Dan is de doorlopende reisverzekering 
misschien voordeliger. 
 

Weet u niet welke reisverzekering het beste past bij uw situatie? Wij helpen u graag! 

 


