
Privacyverklaring UrbanEazy 
 

Wie zijn wij? 

Als bemiddelaar dienen wij voor het sluiten van een krediet-, lease- of 

verzekeringsovereenkomst t.b.v. met ons samenwerkende financiële instellingen, 

producenten, importeurs en distributeurs aanvraaggegevens te verzamelen. Dit ter 

beoordeling van risico’s en voor het opmaken van een overeenkomst. 

UrbanEazy kan gegevens verzamelen en verwerken die u via telefonisch contact, e-mail 

verkeer of via (aanvraag-) formulieren op de website of anderszins, heeft verstrekt. 

UrbanEazy acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze 

verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Deze Privacy Verklaring geeft u een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking 

en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u 

De navolgende persoonsgegevens kunnen wij, afhankelijk van het door u gewenste product, 

verzamelen: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum en plaats 

• adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Gegevens van uw eventuele partner 

Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden die geen 

verwerker, wederpartij, dochtermaatschappij(en) van of anderszins gerelateerd zijn aan 

UrbanEazy. 

Uw persoonsgegevens worden voor een aanbieding of contractaanvraag tevens aan 

(verwerkers van) wederpartijen ter beschikking gesteld. Alle met UrbanEazy samenwerkende 



verzekerings- en financieringsmaatschappijen zijn AFM geregistreerd en conformeren zich 

aan de AVG.  

UrbanEazy is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar eigen verwerking van 

uw persoonsgegevens en niet van enige andere wederpartij of verwerker daarvan. 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden. 

 

• het geven van informatie over de producten en diensten van aanbiedingen en 

overeenkomsten van UrbanEazy en van de met haar samenwerkende partijen, 

oftewel wederpartijen, o.a. banken, verhuurmaatschappijen, leasemaatschappijen, 

verzekeringsmaatschappijen, financieringsmaatschappijen (en Bureau Krediet 

Registratie te Tiel). 

• het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en 

wetenschappelijke doeleinden (waaronder de monitoring of onze website voldoende 

aansluit op de wensen van haar gebruikers; 

• het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met 

een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden, of uit te breiden. 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

• Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

 
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. 

Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de 

looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt bewaren 

wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. 

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens: 

• Het (doen) uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel 

product of een financiële dienst; 

• Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het 

voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke 

bewaartermijnen; 



• De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor 

specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt altijd weer intrekken; 

• Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze 

bedrijfsvoering of die van een derde. 

Cookie-gebruik 

Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen 

op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website 

worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van 

zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina 

automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt de op uw computer, tablet of 

mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw 

browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen. 

Beveiliging 

Wij nemen adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik 

van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

Website van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de 

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. 

Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij 

beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u 

van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijziging van je gegevens  

Indien u een aanvraag via onze website hebt ingediend, heeft u na schriftelijk verzoek de 

mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u 

een mail sturen naar info@urbaneazy.com om dit te wijzigen of te laten verwijderen. 

Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar UrbanEazy, Almystraat 14, 5061 PA Oisterwijk. In 



het geval wij u niet tegemoet kunnen komen in het gedane verzoek zullen we dat duidelijk 

gemotiveerd kenbaar aan u maken.  

Contactgegevens 

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze 

stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te 

nemen via  telefoonnummer 085-303 1292. 

  

 


