
PRIVACYREGLEMENT RENTRETURN   
 

RentReturn  (RR) gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt 

u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR RENTRETURN  VASTGELEGD?  

De volgende gegevens worden door RentReturn vastgelegd wanneer u als huurder zijnde een 

huurovereenkomst met een van onze cliënten ondertekent (u bent huurder):  

- Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals 

telefoonnummer en e-mailadres;  

- Uw IBAN;  

- Het document nummer van uw identiteitsbewijs, de vervaldatum en het type;  

- Uw inkomensgegevens;  

- De gesloten huurovereenkomst;  

- Een eventuele huisvestingsvergunning.  

 

De volgende gegevens worden door RentReturn vastgelegd wanneer u borgsteller bent voor één of 

meerdere van onze huurders:  

- Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals 

telefoonnummer en e-mailadres;  

- Het document nummer van uw identiteitsbewijs, de vervaldatum en het type;  

- Uw inkomensgegevens.  

 

De volgende gegevens worden door RentReturn vastgelegd wanneer u een beheerovereenkomst met 

ons kantoor sluit met betrekking tot uw verhuurde onroerend goed (u bent cliënt):  

- Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals 

telefoonnummer en e-mailadres;  

- Uw IBAN;  

- Het document nummer van uw identiteitsbewijs, de vervaldatum en het type;  

- De gesloten beheerovereenkomst.  

 

De volgende gegevens worden door RentReturn vastgelegd wanneer uw VvE RentReturn opdracht 

heeft gegeven tot bestuur en/of beheer van uw Vereniging (u bent appartementseigenaar):  

- Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals 

telefoonnummer en e-mailadres;  

- Uw IBAN.  

 

  



Waar gebruikt RentReturn deze gegevens voor?  

Indien u huurder of cliënt bent gebruikt RentReturn uw gegevens om de verplichtingen, die 

voortvloeien uit de gesloten huur- of beheerovereenkomst, uit te voeren.  

Indien u borgsteller bent gebruikt RentReturn uw gegevens ter zekerheidsstelling met het oog op de 

nakoming (uitvoering) van de huurovereenkomst, gesloten tussen onze cliënt en de huurder 

waarvoor u borg staat.  

Indien u appartementseigenaar bent gebruikt RentReturn uw gegevens om de verplichtingen van de 

Vereniging, die voortvloeien uit de onderhavige Akte van Splitsing, uit te voeren.  

 

Gegevensopslag  

Alle gegevens worden opgeslagen in ons softwaresysteem onder uw persoonlijke, geanonimiseerde 

relatienummer of huurdernummer.  

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?  

Indien u huurder bent: alleen medewerkers van RentReturn hebben directe toegang tot uw gegevens. 

Daarnaast zijn uw gegevens zichtbaar voor uw verhuurder via diens beveiligde klantenportaal.  

Voorts worden bepaalde gegevens verstrekt aan derde partijen in specifieke gevallen:  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan onze 

aannemer(s) in geval van onderhoud(sgebreken) aan de door u gehuurde woning;  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan de 

gecontracteerde gerechtsdeurwaarder bij een betalingsachterstand;  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan onze 

advocaat in het geval van een geschil;  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, inkomensgegevens, 

identiteitsbewijs, huurovereenkomst en eventuele huisvestingsvergunning kunnen worden verstrekt 

aan uw gemeente op verzoek van diezelfde gemeente;  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, en uw huurovereenkomst kunnen 

worden verstrekt aan nutsbedrijven in het geval u nalaat een eigen leveringscontract af te sluiten;  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, kunnen worden verstrekt aan 

verhuur- en/of verkoopmakelaars, belast met de verhuur of verkoop van de door u gehuurde ruimte.  

 

Indien u borgsteller bent: alleen medewerkers van RentReturn hebben directe toegang tot uw 

gegevens. Daarnaast zijn uw gegevens zichtbaar voor de verhuurder via diens beveiligde 

klantenportaal.  

Voorts worden bepaalde gegevens verstrekt aan derde partijen in specifieke gevallen:  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan de 

gecontracteerde gerechtsdeurwaarder bij een betalingsachterstand;  



- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan onze 

advocaat in het geval van een geschil.  

 

Indien u cliënt bent: alleen medewerkers van RentReturn hebben directe toegang tot uw gegevens. Uw 

gegevens worden in beginsel niet verstrekt aan derde partijen, met uitzondering van uw naam 

(vanwege uw positie als contractpartij). Slechts in het geval zich een geschil voordoet tussen u en ons 

kantoor, zullen wij uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, verstrekken aan 

ons advocatenkantoor.  

Indien u appartementseigenaar bent: alleen medewerkers van RentReturn hebben directe toegang tot 

uw gegevens. Uw gegevens worden in beginsel niet verstrekt aan derde partijen, met uitzondering 

van:  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan onze 

aannemer(s) in geval van onderhoud(sgebreken) binnen de verantwoordelijkheid van de Vereniging;  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan de 

gecontracteerde gerechtsdeurwaarder bij een betalingsachterstand;  

- Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, worden verstrekt aan ons 

advocatenkantoor in het geval van een geschil.  

 

Commerciële doeleinden  

RentReturn verstrekt uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derde partijen die als doel hebben 

u te benaderen voor commerciële doeleinden.  

 

Beveiliging en bewaartermijn  

RentReturn zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden 

beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige 

vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde 

doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen, of voor het oplossen 

van eventuele geschillen (alles in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen).  

 

Inzage, correctie en verwijdering  

Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u schriftelijk richten aan ons 

kantoor via dpo@shth.nl. RentReturn zal uw verzoek in beginsel beantwoorden binnen vier weken. 

RentReturn zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet 

verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die 

zich tegen verwijdering verzetten.  



 

Vragen?  

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 

ons kantoor via telefoonnummer 070 5680807 of stuur een e-mail naar dpo@shth.nl. 

Klachten? 

Dat vinden wij heel vervelend, zeker omdat wij uw privacy uiterst serieus nemen. U kunt met uw 

klachten tevens ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

  



PRIVACY POLICY RENTRETURN 
 
RentReturn (RR) handles privacy-sensitive information with care. In this privacy policy, you can read 
how we handle your personal data. 
 

WHICH INFORMATION WILL BE RECORDED BY RENTRETURN? 

 

The following information is recorded by RentReturn when you, as a tenant, are signing a rental 

agreement with one of our clients (you are a tenant): 

- Your name, address, house number, any additions and other contact details such as telephone 

number and email address;  

- Your IBAN; 

- The document number of your identification, the expiry date and the type of identification; 

- Your income data; 

- The signed rental agreement; 

- An eventual housing permit. 

 
The following information is recorded by RentReturn when you act as guarantor for one or more of 

our tenants: 

- Your name, address, house number, any additions and other contact details such as telephone 

number and email address; 

- The document number of your identification, the expiry date and the type of identification; 

- Your income data. 

 
The following information is recorded by RentReturn when you have a management agreement with 

our office with regard to your rented property (you are client): 

- Your name, address, house number, any additions and other contact details such as telephone 

number and email address; 

- Your IBAN; 

- The document number of your identification, the expiry date and the type of identification; 

- The signed management agreement. 
 
The following information is recorded by RentReturn  
when your VvE RentReturn has commissioned the administration and/or management of your 
Association (you are apartment owner): 
- Your name, address, house number, any additions and other contact details such as telephone 

number and email address; 

- Your IBAN. 

  



What does RentReturn use this information for? 

If you are a tenant or client, RentReturn uses your data to perform obligations arising from the signed 

rental or management agreement. 

If you are guarantor, RentReturn uses your data to provide security with a view on the fulfilment 

(execution) of the rental agreement, concluded between our client and the tenant for whom you 

guarantee. 

If you are an apartment owner, RentReturn uses your data to collect the obligations of the Association 

arising from the present Demerger Deed. 

 
Data storage 

All data will be stored in our software system under your personal, anonymized customer number or 

tenant number. 

WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA? 

If you are a tenant: only staff members of RentReturn have direct access to your data. In addition, your 

data is visible to your landlord via his secure customer portal. 

In addition, certain information is provided to third parties in specific cases: 

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

our contractor(s) in case of maintenance (defects) to the house you rented; 

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

the contracted bailiff in case of payment arrears; 

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

our lawyer in the event of a dispute; 

- Your name and address details, as well as your telephone number and email address, income data, 

proof of identity, rental agreement, and an eventual housing permit, can be provided to your 

municipality at the request of the same municipality; 

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, and rental 

agreement, can be provided to utility companies in the event you fail to conclude your own supply 

contract; 

- Your name and address details, as well as your telephone number and email address, can be provided 

to rental and/or sales brokers, charged with the rental or sale of the space rented by you. 

 

If you are guarantor: only staff members of RentReturn have direct access to your data. In addition, 

your data is visible to your landlord via his secure customer portal. 

In addition, certain information is provided to third parties in specific cases:  



- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

the contracted bailiff in case of payment arrears; 

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

our lawyer in the event of a dispute; 

 

If you are a client: only staff members of RentReturn have direct access to your data. In principle, your 

data will not be provided to third parties, with the exception of your name (because of your position 

as a contracting party). 

Only in the case when a dispute arises between you and our office, we will provide your name and 

address details, as well as your telephone number and email address, to our law firm. 

 

If you are an apartment owner: only staff members of RentReturn have direct access to your data. In 

principle, your data will not be provided to third parties, with the exception of: 

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

our contractor(s) in a case of maintenance (defects) within the responsibility of the Association;  

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

the contracted bailiff in case of payment arrears; 

- Your name and address details as well as your telephone number and email address, are provided to 

our law firm in the event of a dispute. 

 

Commercial purposes 

RentReturn does not provide your personal data to third parties under any circumstances who aim to 

contact you for commercial purposes. 

 

Security and retention period 

RentReturn will ensure that your data is stored securely and is appropriately protected against 

unauthorized use, unauthorized access, modification or unlawful destruction. Your data will be kept 

for as long as necessary for the above-stated purposes or insofar as this is necessary due to legal 

obligations, or to 

resolve any disputes (all in accordance with the legal retention periods). 

 

Access, correction and deletion 

You can send us your requests for access, correction or deletion of data in writing to our office via 

dpo@shth.nl. RentReturn will, in principle, answer your request within four weeks. RentReturn will 



delete your personal data as soon as possible unless and insofar as the law requires to keep the 

relevant personal data or other urgent reasons that oppose removal. 

 

Questions? 

We take your privacy very seriously. If you have any questions or comments, please contact our office 

via telephone number 0031705680807, or send an email to dpo@shth.nl. 

 

 


