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Uw privacy  
Karel de Geus Muntveilingen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In ons privacybeleid willen we u daarom heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Karel de Geus Muntveilingen BV en Karel de Geus Munthandel VOF respecteert de privacy 
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die 
aan ons verschaft is vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt onze website bezoeken zonder 
ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 
privacybeleid; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Wij hebben passende maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Met deze partijen stellen wij 
dan een verwerkingsovereenkomst op, om uw privacy te waarborgen;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Genomen maatregelen
Wij hebben ten aanzien van de AVG de volgende maatregelen genomen:

• Stappenplan AVG gevolgd;
• Functionaris privacy aangesteld (H. de Geus); 
• Plaatsen van een privacybeleid op onze website;
• Verwerkingsovereenkomsten opgesteld tussen Karel de Geus Muntveilingen B.V. en 

verwerkingspartijen.

Verwerking persoonsgegevens
Wanneer u zich bij ons registreert / bij ons geregistreerd staat als klant worden de door u 
verstrekte gegevens verwerkt in ons klantenbestand en opgeslagen op eigen beveiligde 
servers van Karel de Geus Muntveilingen BV en Karel de Geus Munthandel VOF. 
De volgende gegevens worden verwerkt:

Gegevens Benodigd voor

NAW-gegevens Verzending van onze catalogus
Toesturen gekochte kavels
Contactmogelijkheid



Wij verwerken uw gegevens met het volgende doel:
• Om u onze diensten te kunnen leveren;
• Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of verbeteren;
• Verwerking en afhandeling van uw biedopdrachten;
• Verwerking en afhandeling van uw aankopen;
• U op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over aankomende veilingen.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke 
wij gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening en die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze gegevens worden enkel gebruikt 
ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid 
worden. Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
Als u wilt weten met welke partijen wij dergelijke overeenkomsten hebben afgesloten kunt u 
contact met ons opnemen. 
 
Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Karel de Geus Muntveilingen BV en 
Karel de Geus Munthandel VOF. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons 
privacybeleid te accepteren.  
Uw, bij ons geregistreerde, gegevens worden enkel gebruikt voor de toezending van onze 
catalogus, toezending van elektronische mailings en toezending van eventuele aankopen.  
U kunt uw gegevens te allen tijde inzien of wijzigen.

Aanpassen persoonsgegevens 
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die aan ons verstrekt of bekend is. Als u uw gegevens wilt aanpassen 
of uw gegevens uit onze administratie wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op 
nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 
Bij het verzenden van mailings vindt u onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw 
gegevens aan te passen of om u af te melden voor onze mailings.

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 
cookie wordt bewaard. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en 
andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bedrijfsnaam (evt) Verzending van onze catalogus
Toesturen gekochte kavels
Contactmogelijkheid

Telefoonnummer Contactmogelijkheid

E-mailadres Toesturen van mailingen t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. veilingen
Contactmogelijkheid

Veilingdata voorgaande 
veilingen

Overzicht biedhistorie wat klanten kan helpen bij aankopen in 
toekomstige veilingen 



Vragen en feedback  
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Karel de Geus Muntveilingen BV & Karel de Geus Munthandel VOF 
Frans Bekersstraat 1a  
5504 JA Veldhoven  
info@kareldegeus.nl  
040-2123455

mailto:info@kareldegeus.nl

