
 

Pensioennext KvK 58497730  AFM vergunning 12042207 

NL26INGB00062 03 769 

Meer info op: www.pensioennext.nl 

 

 
PRIVACY VERKLARING AVG 2018 
 
Pensioennext is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een 
onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze 
verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.  
 
Deze Privacy verklaring is als volgt opgebouwd: 

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen) 
2. Marketingactiviteiten 
3. Beveiliging 
4. Recht van betrokkenen 
5. Contactgegevens 
6. Aanpassen Privacy Verklaring 

 
1.Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen) 
Uw persoonsgegevens worden door Pensioennext verwerkt voor diverse doeleinden zoals het 
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Pensioennext, het voeren van 
correspondentie met u en het verstrekken van informatie. Deze overeenkomsten zien 
hoofdzakelijk op het leveren van juridische, advies- en bemiddelingswerkzaamheden op het 
gebied van voorzieningen in het kader van pensioen, inkomen en arbeidsongeschiktheid en 
overige (juridische) advisering die valt binnen het werkterrein van Pensioennext. 
De Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren verplicht 
Pensioennext om gedegen cliëntenonderzoek te verrichten.  
Dit houdt in dat Pensioennext een wettelijke plicht heeft om dit cliëntenonderzoek te 
verrichten. Op basis van artikel 6 lid 1 onderdeel c AVG (en tot 25 mei 2018 artikel 8, 
onderdeel c Wbp.) mag Pensioennext persoonsgegevens in dit kader verwerken. 
Pensioennext kan als bewijs van de identificatieverplichting (reconstructieplicht) een kopie van 
het gecontroleerde identiteitsdocument vastleggen (artikel 33, lid 1, sub 1 Wwft) gedurende 
vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie (artikel 33, lid 4 Wwft). Dit is conform de 
Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens (2012).  
Uw klantdossier dat is aangelegd in het kader van de advisering bewaren wij op grond van 
wettelijke verplichtingen vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie. 
 
2. Marketingactiviteiten 
Pensioennext houdt in het kader van haar marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij 
van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het 
tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden 
geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de 
website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. 
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Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. 
Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten 
en diensten van Pensioennext. 
 
3. Beveiliging 
Pensioennext beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en 
administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er 
misbruik is gemaakt van data wilt u dan contact met ons opnemen. 
 
4. Rechten van betrokkenen. 
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail 
via contact@pensioennext.nl) uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons 
verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de 
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet benaderd wenst 
te worden met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de 
hoogte stellen. 
 
5. Contactgegevens 
Met vragen en verzoeken rondom persoonsgegevens kunt u terecht bij: 
Pensioennext 
Mr. F.A. van Hout 
contact@pensioennext.nl 
 
6. Aanpassen Privacy verklaring 
Pensioennext behoudt zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen 
worden gepubliceerd op www.pensioennext.nl.  
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