
 

 

 

PRIVACYVERKLARING GROEN ASSURANTIEN en SUCCES VERZEKERD 

 

 
 
GROEN ASSURANTIEN 
 
Groen Assurantiën is als financieel dienstverlener ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 
onder nummer 57957002 en beschikt over een vergunning bij de AFM, onder nummer 
12041909. Groen Assurantiën handelt onder de namen Groen Assurantiën en Succes Verzekerd 
en is tevens de beheerder van de websites www.groenassurantien.nl en 
www.succesverzekerd.nl. Groen Assurantiën is verantwoordelijk voor de verwerking 
persoonsgegevens, die plaatsvindt in verband met gegeven adviezen, de aanvraag en het 
beheer van verzekeringsovereenkomsten.   
 
Per e-mail kunt u contact opnemen via info@groenassurantiën.nl en info@succesverzekerd.nu 
en telefonisch via 053-4788938 en 0341-437437.  

In deze privacyverklaring leest u waarom en onder welke voorwaarden Groen Assurantiën 
bepaalde persoonsgegevens verzamelt, vastlegt, en verwerkt.  
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PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over u gaan ofwel naar u te herleiden zijn. 
Hierbij gaat het om de navolgende gegevens: 

 

• NAW-Persoonsgegevens 

• Identiteitsgegevens 

• Burgerlijke staat 

• Geboortedatum 

• Nationaliteit 

• Telefoon en e-mailgegevens 

• Beroep en functie 

• Gezinssamenstelling 

• Geslacht 

• Werkgever(s) 

• Inkomens- en salarisgegevens 

• Persoonsgegevens betreffende afgesloten financiële producten en 

• Bankrekeningnummers 

 

Om uw verzekeringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen, heeft Groen Assurantiën 
persoonsgegevens nodig van te verzekeren personen. Bedoelde gegevens worden onder meer 
gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, de totstandkoming en de uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst en het naleven van wet en regelgeving. Zonder uw voorafgaande 
toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens in geen geval delen met derden. 

BEVEILIGING 

Groen Assurantiën doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, 
vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door 
onbevoegden. Dat doen wij met het beveiligingsprotocol Transport Layer Security (TLS).  

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld voor de opslag 
hiervan. Groen Assurantiën komt dan vooraf met deze partijen in een verwerkersovereenkomst 
overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Deze partijen verwerken alleen uw 
gegevens in overeenstemming met het doel waarmee wij de gegevens van u hebben gekregen 
en volgens de instructies van Groen Assurantiën. 

 

 



GEGEVENSVERWERKING EN DOELEINDEN 

Uw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer 
u onze websites www.groenassurantien.nl en www.succesverzekerd.nu bezoekt, op onze 
websites een persoonlijk account aanmaakt, gebruik maakt van onze diensten, of contact met 
ons opneemt.  

We bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens om onze diensten (met betrekking tot 
verzekeringsovereenkomsten) te kunnen leveren, verbeteren en beschermen en om in 
voorkomend geval uw persoonlijke account te kunnen beheren.  

Soms zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke informatie te sturen, 
zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of privacy statement. 

Voor de meeste schadeverzekeringen en diensten wordt geen gebruik gemaakt van het Burger 
Service Nummer (BSN). Dit is anders in het geval van zorg- of inkomensverzekeringen. Ten 
behoeve daarvan kan Groen Assurantiën uw BSN wel vastleggen.  

Groen Assurantiën schakelt soms andere bedrijven in om diensten uit te voeren. Dit heeft te 
maken met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld een verzekeraar of 
een serviceprovider, of een expertise- dan wel schaderegelingsbureau. Dit gebeurt dan onder de 
verantwoordelijkheid van Groen Assurantiën. Met die partijen maakt Groen Assurantiën 
contractueel vastgelegde afspraken, zodat uw privacy te allen tijde gewaarborgd is. 

INTERNET 

Cookies 

Groen Assurantiën kan cookies gebruiken om onze websites www.groenassurantien.nl en 
www.succesverzekerd.nu te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast onder andere voor dat 
(het gebruik van) de website snel is, u onze website veilig kan bezoeken en wij eventuele fouten 
op onze website gemakkelijk kunnen opsporen en corrigeren. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de server van een site naar de browser wordt 
gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw computer of op uw device. Uw 
computer of device krijgt een uniek nummer, waarmee onze website uw computer of device 
later weer herkent. Van belang is dat u cookies altijd zelf via de browserinstellingen kunt 
verwijderen of uitschakelen. U ontvangt dan geen cookies meer tijdens het browsen op onze 
websites www.groenassurantien.nl en www.succesverzekerd.nu. Let op: zonder cookies werken 
onze websites minder goed. 

Portal 

U kunt via de portal van Groen Assurantiën en Succes Verzekerd de op uw verzekeringsovereen-
komsten betrekking hebbende zaken en bijbehorende gegevens inzien. Hierbij gaat het om het 
inzien van polis gegevens. De portal is alleen toegankelijk door gebruik van een inlognaam in 
combinatie met een wachtwoord.   
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Links 

Op onze websites www.groenassurantien.nl en www.succesverzekerd.nu kunnen links c.q. 
bedrijfslogo’s met links naar andere websites staan. Groen Assurantiën is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud of de bescherming van privacy van, c.q. op deze websites. We adviseren u dan 
ook om altijd het privacy statement van de betreffende websites te lezen. 

Social Media 

Groen Assurantiën is actief op Social Media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Bij het 
reageren op uw berichten vragen wij u om uw persoonlijke gegevens per e-mailbericht of via 
een Direct Message aan ons te sturen om ervoor te zorgen dat anderen uw persoonlijke 
gegevens niet kunnen zien.  

Nieuwsbrief 

Groen Assurantiën biedt periodiek nieuwsbrieven aan. Zo blijft u persoonlijk op de hoogte van 
ons bedrijf en haar diensten. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor 
nieuwsbrieven het zogenaamde ‘opt-in systeem’. Bij iedere vorm van communicatie langs deze 
weg is een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

Informatievoorziening over producten en acties 

Groen Assurantiën wil u graag informeren over haar producten en eventuele acties met 
betrekking tot eigen of soortgelijke producten. Als u dat niet wilt, kunt u ons dat telefonisch per 
post of met een e-mailbericht laten weten.  

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Indien u bij ons als cliënt/gebruiker geregistreerd staat kunt u uw persoonlijke gegevens inzien 
door in te loggen op uw account. Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of verwijderen, 
kunt u een daartoe strekkend verzoek per e-mailbericht sturen naar info@groenassurantien.nl 
of info@succesverzekerd.nu  

Groen Assurantiën wijst u er hier op dat het niet in alle gevallen mogelijk is om de persoonlijke 
gegevens te wijzigen of te verwijderen. Bijvoorbeeld als dat in strijd is met de wet.  

WETTELIJK KADER 

Groen Assurantiën handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van onder meer de AVG 
(Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

Groen Assurantiën kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij brengen gebruikers die bij ons 
geregistreerd staan per e-mailbericht op de hoogte bij eventuele wijzigingen. Als u niet bij ons 
geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. 
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VRAGEN? 

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u telefonisch of per e-mailbericht 
contact met ons opnemen. Hieronder treft u onze contactgegevens: 

 

Groen Assurantiën / Succes Verzekerd 
Graafvorkhoek 22 
7546 KK, Enschede 

Telefoon: 053-4788938 en 0341-437437 

 
info@groenassurantien.nl  / info@succesverzekerd.nu 

www.groenassurantien.nl  / www.succesverzekerd.nu 

 

Enschede, 22 mei 2018 
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