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Privacyverklaring
Voor het maken van een vergelijking op onze website ontkom je er niet aan om persoonlijke
gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat jij als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. We
leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.
Klik hier voor de volledige privacyverklaring van PUUR verzekeren >>
Gebruik van onze site
PUUR verzekeren houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina's. Dit
doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker of klant af te
stemmen. Ook gebruiken we de gegevens om heel gericht informatie en aanbiedingen op de site te
zetten.
Als je onze site gebruikt, worden er cookies op je computer gezet. Dit doen heel veel websites.
Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de
harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de site invoert. Een
cookie kan geen virussen bevatten.
PUUR verzekeren gebruikt cookies voor de volgende zaken:
•Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken we tijdelijke cookies, die
aan het eind van het bezoek worden gewist.
•Het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in je computer blijven staan,
tenzij je ze wist.
•Het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld een
klanttevredenheidsonderzoek
•Het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als je onze site bezoekt.
•Een verzekeraar kan met behulp van cookies NIET vaststellen of je bij het kiezen van een
verzekering of financiële dienst gebruik hebt gemaakt van PUUR verzekeren.com
Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in je browser 'cookies off' in. Het uitzetten van cookies
zal het gebruik van onze website sterk beperken.
Aanvragen van informatie, offertes en financiële producten
Je (persoonlijke) gegevens hebben we nodig voor het maken van een persoonlijke vergelijking en
voor het, op jouw verzoek, aanvragen van informatie, offertes en financiële producten. Maar ook
gebruiken we ze om eventueel contact met je op te nemen naar aanleiding van een offerte en voor
het afhandelen van een aangevraagde verzekering. Ook voor het wijzigen of beëindigen van een
verzekering en voor het afhandelen van schade hebben we je gegevens nodig. Dit geldt voor
verzekeringen waarvoor we tussenpersoon zijn of een volmacht hebben. In dat laatste geval geven
we onder meer de polis af en verzorgen we de administratieve afhandeling. Kies je een product
waarvoor we alleen de aanvraag verzorgen dan geven we jouw gegevens direct door aan de
betreffende financiële instelling en zorgt deze voor de verdere afhandeling. Ook kunnen we je
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gegevens gebruiken om jaarlijks te checken of we je een betere deal kunnen bieden, en je daarover
te informeren.
Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is PUUR verzekeren verplicht om een klantprofiel op
te stellen voor de volgende producten of situaties:
•Algemeen/ oriënterend
•Nabestaandenvoorziening
•Arbeidsongeschiktheid
•Hypotheek of lening
•Sparen/ beleggen
•Pensioen
Om een klantenprofiel op te kunnen stellen heeft PUUR verzekeren de volgende informatie van je
nodig:
•Wat is jouw financiële ervaring en kennis?
•Hoe ziet jouw financiële positie eruit?
•Wat is jouw risicobereidheid?
•Wat zijn jouw financiële doelstellingen?
Deze informatie wordt tenminste 1 jaar bewaard, vanaf het moment dat het advies is gegeven.
Voor alle klantprofielen geldt dat we je vragen op www.klantprofiel.nl vragen een profiel in te vullen.
Betreft ons advies meerdere onderdelen dan vul je dus ook meerdere klantprofielen in.
PUUR verzekeren-account
Sluit je een verzekering af via PUUR verzekeren.com dan gebruiken we je gegevens voor het
aanmaken van een ‘PUUR verzekeren’-account. Via dit account kom je in je digitale polismap met
daarin je persoonsgegevens, de door jou aangevraagde offertes, je lopende verzekeringen en
eventuele schadedossiers. Heb je een PUUR verzekeren-account dan worden de gegevens die je op
onze site invult extra beveiligd verstuurd.
Wil je je PUUR verzekeren-account opheffen? Dat kun je dat doen een email te versturen:
contact@puurverzekeren.com
Afmelden ongewenste berichten
PUUR verzekeren kan je gegevens gebruiken voor het sturen van (algemene) informatie die
afgestemd is op jouw behoefte. Vraag je een offerte aan dan geef je hier automatisch toestemming
voor. Wil je deze (algemene) informatie niet meer ontvangen dan kun je je hiervoor afmelden door
een email te versturen: contact@puurverzekeren.com
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Links naar andere websites
Op PUURverzekeren.com kun je links vinden naar andere websites. Hoewel we niet zo maar links
naar andere sites plaatsen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze
organisaties met jouw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement, als die er is, van de
betreffende website.
Bescherming persoonsgegevens
PUUR verzekeren garandeert je dat we met jouw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We
geven ze niet aan anderen, behalve aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of
een financieel product via ons hebt aangevraagd. Het is ook mogelijk dat je informatie ontvangt van
aan PUUR verzekeren gelieerde bedrijven of instellingen. (in de toekomst PUUR vermogen ,etc..)
PUUR verzekeren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze
maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de
verwerking ervan.
Inzage en correctie
Gebruikers van PUURverzekeren.com kunnen hun persoonsgegevens inzien en zo nodig laten
corrigeren. Wil je dit, stuur dan een verzoek naar: contact@purverzekeren.com. Stuur bij je verzoek
wel een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs.
Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op:
contact@puurverzekeren.com
Wijzigingen
PUUR verzekeren heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer
daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van PUUR verzekeren.

