
PRIVACY STATEMENT  

Laudus BV 

 

 

Laudus  
Laudus is gevestigd aan Zuideinde 49, 2991 L J in Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 24346440. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de 

privacy van onze klanten. Persoonlijke gegevens worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld. 

Met dit privacy statement laten we graag zien hoe we met de persoonsgegevens omgaan. 

 

Jouw persoonsgegevens  

Om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren over de financiële mogelijkheden, gaan we allereerst in 

gesprek. In dit gesprek stellen wij enkele vragen om jouw persoonlijke financiële situatie beter te begrijpen. In 

dit gesprek komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals jouw wensen en behoefte, de algemene 

financiële situatie, het inkomsten- en uitgavenpatroon en overige informatie die van belang kan zijn voor het 

financiële advies wat wij aanbieden. 

Hoe gaan wij met jouw gegevens om? 
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij van jou krijgen. Hiermee kunnen wij een financiële situatie 

schetsen met als doel een zo passend mogelijk advies te geven en de gewenste financiële zekerheid te 

realiseren. Dit advies kan erg uiteenlopend zijn uiteenlopend van verzekeringen, pensioen tot hypotheken.  

 

Gegevens delen met derde partijen 

Tijdens het opstellen van het financiële advies kan het voorkomen dat wij in contact komen met externe 

partijen. Denk bijvoorbeeld aan geldverstrekkers, verzekeraars en anderen partijen die relevant zijn bij de 

uitvoering van het vormen van het juiste financiële advies voor jou. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de 

gegevens en zullen nooit meer informatie verstrekken dan nodig. 

Mochten wij de gegevens delen met externe partijen zoals o.a. de verzekeraars en geldverstrekkers kun je 

ervan uitgaan dat dit alleen de gegevens zijn die de partij nodig heeft om te bepalen of u aan bepaalde 

condities voldoet en of zij aan jou een offerte kunnen uitbrengen voor een financiële dienst of product. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?  

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan nodig om de opgedragen werkzaamheden uit te kunnen 

voeren.  Wij bewaren de gegevens in overeenstemming met de AVG.  

Wat zijn jouw rechten?  

Als onze klant heb jij het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je ontvangen. Naast dit recht, 

heb je ook andere rechten. Wanneer wij informatie van derde partijen ontvangen dan informeren wij je over 

de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. Ook heb je het recht om een overzicht te vragen van 

alle persoonlijke gegevens die wij van je hebben. Mocht je niet langer willen dat wij bepaalde informatie 

behouden mag je ons te allen tijde een verzoek sturen om de gegevens te verwijderen en/of aan te passen. 

Mocht je op een bepaald moment ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens willen beperken, laat het ons 

weten. Wij zullen uiteraard aan dit verzoek voldoen. Als bepaalde informatie achteraf onjuist blijkt in onze 

administratie is het mogelijk om een correctie te vragen. Dit stellen wij zeer op prijs. Wij doen er uiteraard alles 

aan om ons werk zo goed mogelijk te doen, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten.  

 



Beperkt verstrekken van informatie 
Voor het opstellen van financieel advies zijn er diverse werkzaamheden nodig. Voor deze werkzaamheden 

hebben wij informatie nodig. Maar wanneer jij ons bepaalde informatie niet wenst te geven of ons beperkt op 

wat voor manier dan ook, missen wij informatie om ons advies passend te krijgen. Als wij te veel informatie 

missen, kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en onze werkzaamheden niet optimaal voor je 

uitvoeren. 

Website 

Je kunt www.laudus.nl bezoeken en gebruiken zonder dat jouw persoonlijke gegevens door ons worden 

opgeslagen en verwerkt. Pas wanneer jij een contactverzoek indient, vragen wij om persoonlijke informatie 

achter te laten zodat wij contact kunnen opnemen. Wij houden de bezoekersstatistieken bij om de website zo 

goed mogelijk te kunnen aanpassen naar de wensen van de gebruiker en om onze informatie actueel te kunnen 

houden.  

Website bezoekers gegevens  
Een bezoeker op onze website heeft het recht om te vragen om inzage, correctie of verwijdering van de 

bezoekersgegevens.  

 

Minderjarige bezoekers 

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van jongeren onder de 16 jaar. Als je 16 jaar of jonger 

bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken 

van onze website. 

Cookies 
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze 
website wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker op de harde schrijf van diens computer of 
telefoon wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek terug naar onze servers 
worden teruggestuurd. 
 

Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Wij 
gebruiken deze dienst om bij te houden en inzage te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  
 

Social Media 
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op Social media-platformen 
zoals o.a. Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van code die van bedrijven, behorende bij 
deze sociale media-platformen, afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij 
hebben daar geen invloed op. We raden bezoekers aan de privacyverklaring van deze Social media-platformen 
regelmatig te lezen en te onderzoeken wat zij met de (persoons)gegevens doen die via deze cookies 
verwerken. 
 

Aanpassen van het privacy statement  
Wij kunnen het privacy statement aanpassen wanneer nodig. Dit kan zijn bij nieuwe ontwikkelingen, 
wetswijzigingen of een verandering in bedrijfsactiviteit. 
 

Vragen over ons privacy statement?  
Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:  

• Per email: info@laudus.nl 

• Per telefoon: 010-8202206 

mailto:info@laudus.nl

