
 

 

PRIVACYREGLEMENT LEASE & FINANCE HUIS B.V. 

 

DEFINITIES 

a. LFH: Lease & Finance Huis B.V. 

Adres   : Veritasweg 1 

Postadres  : 6861 XM Oosterbeek 

   E-mailadres  : info@lfhuis.nl 

  Website   : www.lfhuis.nl 

  KvK-nummer : 61989703 

b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie LFH (al dan niet via een 

Partner) werkzaamheden verricht;  

c. Reglement: het Privacyreglement; 

d. Persoonsgegevens: de gegevens die staan genoemd in artikel 1.3; 

e. Verordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679); 

f. Register: het register waarin LFH de persoonsgegevens van klanten bijhoudt. Dit gebeurt 

digitaal in het softwareprogramma Scharepoint en Outlook; 

g. Partner: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie LFH een overeenkomst van 

lastgeving heeft.  

 

ALGEMEEN 

1.1. LFH is een onafhankelijke tussenpersoon op het gebied van financiering van nieuwe en 

gebruikte bedrijfsmiddelen (bedrijfsauto’s, vrachtwagens en opleggers, machines, kranen, 

bussen, agri, grondverzet, grafisch, ICT, medisch en heftrucks) middels lease.  

1.2. LFH verwerkt Persoonsgegevens van een klant op grond van het uitvoeren van de 

overeenkomst met de klant dan wel het voldoen aan een wettelijke verplichting.  

1.3. In dit Privacyreglement wordt beschreven welke Persoonsgegevens LFH van haar klanten 

verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doeleinden en welke rechten en plichten er gelden.  

1.4. Persoonsgegevens die LFH in elk geval verwerkt zijn: achterna(a)m(en), voorna(a)m(en), 

roepnaam, geslacht, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, 

geboortedatum, geboorteplaats/-land, Burger Service Nummer (BSN) en een kopie 

paspoort/identiteitsbewijs .  

1.5. Een klant die ongevraagd ook andere gegevens verstrekt die zijn te herleiden tot een 

individueel persoon, stemt ermee in dat ook deze Persoonsgegevens door LFH worden 

verwerkt.  

1.6. LFH is gerechtigd ook andere Persoonsgegevens van een (voormalige) klant te 

registreren/controleren indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke plicht en/of noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van 

LFH en/of na verkregen toestemming van Klant en/of op basis van een andere in artikel 6 

klant 1 van de Verordening opgenomen verwerkingsgrondslag.  

1.7. LFH slaat alle aan haar verstrekte gegevens op in een Register. 

 

 



 

 

 

 

 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS  

2.1 LFH verzamelt Persoonsgegevens van een klant wanneer de desbetreffende klant of de 

Partner deze Persoonsgegevens via de e-mail of per post of door overhandiging aan LFH 

heeft doorgegeven. In het geval van een hard-copy, wordt deze nadat deze is opgenomen in 

het Register vernietigd.   

2.2 De Persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden van LFH 

voor de klant, meer in het bijzonder om te bemiddelen in de totstandkoming van een 

financiering middels lease voor de klant.  

2.3 De Persoonsgegevens worden verwerkt in de softwareprogramma’s Sharepoint en Outlook. 

2.4 De Persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de Directeur-Grootaandeelhouders van 

LFH en de de algemene medewerker van LFH. De Persoonsgegevens van klanten die via een 

Partner van LFH zijn binnengekomen, zijn eveneens in te zien door de desbetreffende 

Partner, alleen voor zover het door hen aangebrachte relaties/ klanten betreft.  

 

DOORGIFTE AAN DERDEN 

3.1 LFH heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, dan wel om te 

voldoen aan wettelijke bepalingen externe partijen ingeschakeld. De volgende externe 

partijen kunnen de Persoonsgegevens van de klant verwerken: 

 - de accountant; 

 - de IT-Partner; 

 - interne en externe funders. 

3.2 LFH heeft met de in lid 1 van dit artikel genoemde partijen een verwerkersovereenkomst 

gesloten conform de wettelijke vereisten.  

3.3 LFH zal zonder toestemming van de klant geen Persoonsgegevens verstrekken of verkopen 

aan andere dan in lid 1 van dit artikel genoemde partijen.  

3.3 Indien en voor zover internationale doorgifte van Persoonsgegevens aan partijen in landen 

buiten Europese Economische Ruimte is vereist, vindt dit uitsluitend plaats indien bij die 

partij sprake is van een passend beschermingsniveau. 

 

WIJZIGING/VERWIJDERING/INZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

4.1 Een klant heeft recht op inzage, rectificatie, beperkte verwerking of verwijdering van zijn of 

haar Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Verordening. 

4.2 Indien een klant van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien een klant vragen 

heeft over dit Privacyreglement kan de klant contact opnemen met D. Buiting. 

4.3 LFH benadrukt dat het (deels) verwijderen van Persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor 

de uitvoering van de overeenkomst. 

 

 

 

  



 

 

BEWAARTERMIJN 

5.1 LFH bewaart Persoonsgegevens niet langer dan op grond van de (fiscale) wetgeving is 

vereist. Voor gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, geldt dat LFH deze 

niet langer bewaart dan nodig.  

 

REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN, REGISTER DATALEKKEN 

6.1   LFH houdt een Register van Verwerkingsactiviteiten en een Register Datalekken bij.  

 

BEVEILIGING 

7.1 LFH heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de 

Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: 

 - het beveiligen van elektronische apparaten (waaronder laptops) middels wachtwoorden; 

 - het beveiligen van soft-ware (waaronder Sharepoint en Outlook) middels wachtwoorden en 

gebruikersnamen; 

- wachtwoordbeleid inhoudende regelmatige aanpassingen van wachtwoorden; 

- beveiligde IT-omgeving. 

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYREGLEMENT 

8.1 LFH behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval 

van een wetswijziging. Elke aanpassing zal via de website aan de klant kenbaar worden 

gemaakt.  

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 

9.1 Een klant heeft, indien hij of zij daartoe aanleiding ziet, het recht om een klacht over LFH in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. 

 

Deze versie is bijgewerkt tot 28/08/2018 

 


