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Privacyverklaring 
  

 

Inleiding 

Bij Woningstichting Maasvallei Maastricht (kortweg; Maasvallei) kunt u erop vertrouwen 

dat Maasvallei rekening houdt met uw privacy en zorgvuldig omgaat met uw gegevens. 

Privacy gaat over uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens zeggen daar wat 

over. Om die reden gebruikt en beveiligt Maasvallei uw persoonsgegevens volgens de 

eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze 

privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking 

van persoonsgegevens door Maasvallei.  

 

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacyreglement. Hieronder leest u wat wij met 

een aantal van deze woorden bedoelen: 

• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. 

Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen; 

• Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld 

het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw 

gegevens uit onze administratie. 

 

We geven antwoord op de volgen vragen: 

1. Van wie verwerkt Maasvallei persoonsgegevens? 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

3. Waarom verwerkt Maasvallei persoonsgegevens? 

4. Verwerkt Maasvallei ook bijzondere persoonsgegevens? 

5. Hoe gaat Maasvallei met mijn persoonsgegevens om? 

6. Hoe lang bewaart Maasvallei mijn gegevens? 

7. Welke regels gelden voor Maasvallei bij de verwerking van persoonsgegevens? 

8. Welke rechten heb ik als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

9. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 

10. Heeft Maasvallei een Functionaris Gegevensbescherming? 

11. Kan Maasvallei dit document wijzigen? 

 

Van wie verwerkt Maasvallei persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van (voormalige) huurders, woningzoekenden, kopers, 

bezoekers, sollicitanten, medewerkers en externe relaties. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Maasvallei is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

U kunt ons zo bereiken: 

• Bellen: 043 368 37 37 

• Mailen: info@maasvallei.nl 

• Bezoeken: Severenstraat 200 in Maastricht 

• Schriftelijk: Woningstichting Maasvallei Maastricht, Severenstraat 200, 6225 AH 

Maastricht 
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Waarom verwerkt Maasvallei persoonsgegevens? 

Maasvallei verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens 

van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Maasvallei. Dit is het geval 

bij: 

• Het aangaan en uitvoeren van de huur- of koopovereenkomst; 

• Incasso van de huur en betalingen; 

• Uitbesteden van niet betaalde facturen aan bijvoorbeeld een deurwaarder; 

• Het onderhoud, renovatie en de reparatie van de roerende en onroerende zaken; 

• Contact met onze medewerkers; 

• Het gebruik van het MijnMaasvallei portaal; 

• Het oplossen van geschillen en klachten. 

 

Wij vinden het belangrijk dat u prettig en veilig woont en dat we u persoonlijke service 

kunnen verlenen. Dat is in uw en ons belang. Daarvoor gebruiken we uw gegevens voor 

bijvoorbeeld: 

• Klanttevredenheidsonderzoeken; 

• Het voorkomen van huisuitzettingen; 

• Het bestrijden van criminaliteit, fraude en overlast; 

• Instandhouding en verbetering van de woonomgeving; 

• Zorgbehoefte en sociale ondersteuning aan zorginstanties doorgeven; 

• Het gebruik van camera’s voor het verhogen van de veiligheid; 

• Het verbeteren van de werking van de website. 

 

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken. Dit 

geldt voor: 

• Het uitvoeren van een inkomenstoets bij nieuwe verhuur; 

• Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven (administratie); 

• Controle van de financiële administratie (door de accountant); 

• Het delen van gegevens met derden, zoals bijv. de Belastingdienst. 

 

Verwerkt Maasvallei ook bijzondere persoonsgegevens? 

Wanneer u huurder of koper van ons bent, kan het nodig zijn dat wij ook bijzondere 

persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard van u verwerken: 

• Medische gegevens, specifiek: ten behoeve van (medische) aanpassingen van een 

woning; 

• Gegevens over overlast en/of agressie, inclusief bewijsstukken (foto’s, film, 

correspondentie met andere instanties dan Maasvallei); 

• Gegevens over woonfraude en/of onrechtmatig gebruik van een woning; 

• Gegevens over crimineel en/of hinderlijk gedrag; 

• Videobeelden. 

 

Maasvallei verwerkt deze bijzondere gegevens uitsluitend indien dat noodzakelijk is voor 

het uitvoeren en/of handhaven van de huur- of koopovereenkomst. Daarnaast kan 

Maasvallei deze gegevens verwerken om de veiligheid van medewerkers, bewoners en/of 

ingeschakelde derden te waarborgen. We gebruiken niet meer bijzondere 

persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. 
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In uitzonderlijke gevallen plaatsen we uw naam op een lijst. Dit mag alleen als de rechter 

heeft bepaald dat wij uw woning mogen ontruimen of indien u de Opiumwet heeft 

overtreden. Of indien u een medewerker van Maasvallei heeft bedreigd. Plaatsing op 

deze lijst kan gevolgen hebben voor toewijzing van een nieuwe woning. 

 

Soms delen we uw bijzondere gegevens met politie en (sociale) partners. Dit is bijv. het 

geval wanneer u zeer ontevreden bent over uw woonomgeving. We proberen dan 

gezamenlijk een oplossing te vinden. De bijzondere gegevens kunnen worden gedeeld 

indien u daar toestemming voor geeft of indien wij het noodzakelijk vinden voor een 

goede uitvoering van onze werkzaamheden. 

 

Om kwetsbare huurders te helpen, werken we samen met gemeente, politie en 

hulpzorginstellingen. We zoeken dan naar mogelijkheden om de overlast en hinder te 

bestrijden. Dit kan door hulp of zorg te bieden. We gaan in deze situatie zorgvuldig met 

de bijzondere gegevens om. Daarvoor hebben we speciale afspraken gemaakt en 

vastgelegd. Iedere partij dient zich daar aan te houden.  

 

Maasvallei ontvangt één keer per jaar de inkomens van de huurders voor bepaling van 

de huurverhoging. Deze bijzondere gegevens ontvangen wij van de Belastingdienst.  

 

Hoe gaat Maasvallei met mijn persoonsgegevens om? 

Maasvallei respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende 

regels: 

1. We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;  

2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan 

u. We verkopen uw gegevens dus niet aan anderen; 

3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig; 

4. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk 

is voor de verwerking van uw gegevens; 

5. Wij gebruiken uw gegevens niet voor geautomatiseerde persoonlijke 

besluitvorming; 

6. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet. 

 

Binnen Maasvallei kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door 

medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw 

persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers een 

geheimhoudingsplicht. 

 

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan 

u te leveren. Bijvoorbeeld aan een aannemer of loodgieter om werkzaamheden 

(reparaties of onderhoud) aan uw woning uit te voeren. Om deze werkzaamheden te 

kunnen doen, geven wij onze aannemer uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-

mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u maken. Onze aannemers krijgen 

alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken.  

 

Naast bovenstaande partijen, zijn er ook derden die Maasvallei inschakelt voor de 

uitvoering van haar dienstverlening. Te denken valt aan IT partijen, mailingsdiensten, 
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accountants, makelaars, en advocaten. Er zullen nooit meer gegevens verstrekt worden 

dan noodzakelijk en waar nodig sluiten we overeenkomsten af waarin 

beveiligingsafspraken worden opgenomen. Deze derden kunnen alleen onze opdracht 

krijgen als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en 

geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan 

derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de 

Belastingdienst of aan een toezichthouder.  

 

Daarnaast kan Maasvallei gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en 

zorginstellingen. Dit heeft te maken met het aanpakken van overlast en/of fraude, het 

voorkomen van (schuld)problematiek of het (in samenwerking met de gemeente) 

uitvoeren van een publieke taak (zoals het aanvragen van urgentie of het verstrekken 

van huisvestingsvergunningen). De gegevensuitwisseling vindt plaats conform de wet en 

volgens strikte afspraken tussen partijen. Er zullen niet meer persoonsgegevens gebruikt 

worden dan strikt noodzakelijk is. Wij slaan geen BSN of kopieën van identiteitsbewijzen 

op. 

 

Hoe lang bewaart Maasvallei mijn gegevens? 

Zolang u klant bij ons bent, bewaren wij informatie in uw klantdossier. Wij bewaren de 

informatie niet langer dan nodig. Als u de huurovereenkomst eindigt, verwijderen wij uw 

persoonsgegevens zodra alle lopende zaken zoals bijv. openstaande rekeningen 

afgehandeld zijn en/of de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Wij hanteren de 

volgende bewaartermijnen: 

• Uw huurdossier wordt maximaal 5 jaar bewaard nadat de huur is geëindigd en alle 

lopende zaken zijn afgehandeld; 

• Financiële gegevens worden tot 7 jaar bewaard nadat de huur is geëindigd en alle 

lopende zaken zijn afgehandeld. 

 

Welke regels gelden voor Maasvallei bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Maasvallei onder meer gebonden aan: 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

• Aedescode en Governancecode. Hierin staan afspraken die woningcorporaties over 

eerlijkheid en betrouwbaarheid hebben gemaakt. 

 

Welke rechten heb ik als het gaat om de verwerking van mijn 

persoonsgegevens? 

Als klant van Maasvallei heeft u meerdere rechten als het gaat om uw 

persoonsgegevens. Hiermee kunt u zelf de controle houden over uw persoonsgegevens. 

Met deze rechten kunt u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens die Maasvallei van u heeft 

inzien, corrigeren of laten verwijderen. U heeft de volgende rechten: 

 

Informatie 

U heeft het recht op informatie; dat betekent dat Maasvallei verplicht is om 

nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over de omgang met 

persoonsgegevens. Maasvallei kiest ervoor om dat met deze privacyverklaring te 

doen. 
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Inzage 

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens die Maasvallei gebruikt. 

Hierbij heeft u geen recht op informatie over anderen. Uitsluitend 

persoonsgegevens die zijn opgeslagen in uw dossier worden met u gedeeld. U 

kunt het overgrote deel van uw persoonsgegevens zelf inzien via uw 

MijnMaasvallei-account op de website van Maasvallei, maar u kunt ook een 

inzageverzoek indienen. 

 

Correctie  

Als klant van Maasvallei  kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren 

of aan te vullen in het geval uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Hierbij moet u 

duidelijk aangeven welke gegevens om welke redenen moeten worden aangepast. 

Het recht kan niet worden gebruikt om meningen of onderzoeksresultaten te 

wijzigen. 

 

Verwijdering  

Maasvallei is verplicht uw persoonsgegevens te wissen na het verlopen van de 

bewaartermijn of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kunt u 

een verzoek tot verwijdering indienen. Maasvallei zal overgaan tot verwijdering 

van uw persoonsgegevens, zodra u een gegrond bezwaar heeft gemaakt tegen 

het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien er wettelijke bewaartermijnen 

gelden, kunnen wij uw gegevens niet verwijderen. 

 

Bezwaar  

U heeft de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens die verzameld zijn op basis van het gerechtvaardigde belang. 

Als u het oneens bent met de gemaakte belangenafweging kunt u van Maasvallei 

verlangen dat we de afweging nogmaals maken. U dient hierbij het bezwaar op 

een specifieke situatie te baseren en niet op algemene of principiële bezwaren. 

 

Beperking 

In bepaalde gevallen kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de 

verwerking. Dit recht gaat samen met een van de volgende rechten: correctie, 

verwijdering of bezwaar. U heeft bijvoorbeeld het recht om het gebruik van 

incorrecte gegevens te laten beperken, zolang deze niet worden gecorrigeerd door 

Maasvallei. Maasvallei mag pas verdergaan met het gebruiken van de gegevens 

nadat de correctie is doorgevoerd. 

 

Dataportabiliteit  

Maasvallei verstrekt op verzoek uw persoonsgegevens ten behoeve van 

gegevensoverdracht. Zo kunt u de gegevens eenvoudig overdragen in het geval u 

/klant wordt bij een andere woningcorporatie. U krijgt uw gegevens aangeleverd 

in een overdraagbaar bestandsformaat of Maasvallei draagt het direct over aan 

een organisatie naar keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de 

gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst. 
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Indienen van een verzoek 

Als u uw rechten wilt uitoefenen kunt u hiervoor een verzoek indienen bij Maasvallei via 

privacy@maasvallei.nl. Voordat Maasvallei uw inzageverzoek in behandeling neemt,  

stellen wij eerst uw identiteit vast. Na het indienen van uw verzoek handelen wij uw 

verzoek binnen een maand af. Mocht dit niet lukken dan informeren wij u tijdig over de 

redenen van de vertraging. Maasvallei zal vervolgens binnen twee maanden uw verzoek 

afhandelen. Het indienen van een verzoek is kosteloos. 

 

Maasvallei behoudt het recht om een verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld wanneer 

eenzelfde verzoek meermaals in één jaar wordt gedaan. Maasvallei laat binnen een 

maand weten waarom uw verzoek is afgewezen. Als u zich niet kunt vinden in de 

afwijzing, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure 

starten bij de rechtbank. 

 

De volgende gegevens kunnen we u niet verstrekken: 

- Persoonsgegevens die gebruikt worden voor voorkoming, opsporing en vervolging 

van strafbare feiten; 

- Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik; 

- Documenten waarin persoonsgegevens van anderen zijn opgenomen. 

-  

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 

Maasvallei vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben en houden. Ook al doen 

wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden 

bent. We verzoeken u in dat geval contact op te nemen via privacy@maasvallei.nl. U 

kunt ons telefonisch bereiken op 043 368 37 37 of u kunt ons kantoor bezoeken aan de 

Severenstraat 200, 6225 AH Maastricht.    

 

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw privacyklacht of -verzoek afhandelen, 

dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure 

starten bij de rechtbank. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving 

van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens 

van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Heeft Maasvallei een Functionaris Gegevensbescherming? 

Hoewel Maasvallei van wetswege niet verplicht is tot het aanstellen van een Functionaris 

Gegevensbescherming (FG), heeft Maasvallei er toch voor gekozen dit te doen. De 

Functionaris Gegevensbescherming biedt onafhankelijk advies en houdt toezicht op de 

toepassing en naleving van de AVG. De Functionaris Gegevensbescherming bij Maasvallei 

is René van Eijk en te bereiken via fg@maasvallei.nl.   

 

Kan Maasvallei dit document wijzigen? 

Ja, dit privacyreglement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe 

gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. De meest 

actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op 

www.maasvallei.nl 
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