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PRIVACY         versie 1.1     feb. 2021 

 
Onderstaande tekst bevat de privacyverklaring zoals die geldt voor Woongroep De Kraanvogel, 
inclusief de website van de woongroep. 
 
Algemeen 
 
Woongroep De Kraanvogel is opgericht in het voorjaar van 2020 door Marion van de Konijnenburg en Gerard 
Broeksteeg in Apeldoorn. 
 
Doel is het tot stand brengen en houden van een 50+ woongroep in Apeldoorn, op basis van huurwoningen in de 
sociale en de vrije sector. 
 
De rechtsvorm is sinds 1 jan. 2021 die van vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid; in een later stadium volgt 
omzetting naar een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
 
Op 11 juli 2020 is de bijbehorende website www.woongroepdekraanvogel.nl online gezet. 
 
De Kraanvogel wil in alles wat zij doet handelen in overeenstemming met de geldende bepalingen van de 
Nederlandse wetgeving, in het bijzonder in dit verband de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
 
Welke gegevens verzamelen wij van je 
 
De Kraanvogel heeft een contactformulier op de website. Daarin wordt gevraagd naar: 
- je naam 
- je email-adres 
 
In vervolgcontact (uiteraard alleen als je dat zelf wilt) kunnen ook deze gegevens gevraagd worden: 
- je geboortedatum 
- je woonadres 
- je burgerlijke staat 
- de gelijksoortige gegevens van je evt partner 
- je telefoonnummer(s) 
- of je bij De Kraanvogel een sociale of een vrije sector huurwoning zou willen 
- gegevens over je interesses, vrijetijdsbesteding, levensbeschouwing, ed., uitsluitend voor zover je deze zelf wilt 
delen 
 
Al deze gegevens kunnen aangeleverd worden als elektronische informatie en/of op papier; het bewaren ervan 
gebeurt ook hetzij elektronisch hetzij op papier hetzij beide, onafhankelijk van de manier waarop de gegevens zijn 
aangeleverd. 
 
Nadrukkelijk geldt dat De Kraanvogel niet vraagt naar inkomens- of andere financiële gegevens, ook niet in relatie 
tot de vraag naar sociale of vrije sector huurwoningen; deze gegevens worden gecontroleerd door de verhuurder 
van de woongroepwoningen op de bij hen geldende manier en onder de bij hen geldende voorwaarden. 
 
 
Hoe bewaren wij deze gegevens 
 
- Op de website van De Kraanvogel worden naam en emailadres van invullers van het contactformulier 
bijgehouden in een overzicht dat uitsluitend toegankelijk is voor de websitebeheerder(s). Op dit moment is dat 
alleen Gerard Broeksteeg. Dat overzicht zal nimmer beschikbaar gesteld worden aan wie dan ook buiten de directe 
kring van leden en aspirant-leden van De Kraanvogel. 
 
- Gegevens die beschikbaar gesteld zijn in vervolgcontact(en) kunnen en zullen ook vaak afgedrukt worden op 
papier. Zowel evt oorspronkelijke elektronische gegevens als de weergave daarvan op papier zullen nimmer 
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beschikbaar gesteld worden aan wie dan ook buiten de directe kring van leden en aspirant-leden van De 
Kraanvogel. 
 
- Elektronische gegevens worden bewaard op een of meer persoonlijke computers van Kraanvogel-
(bestuurs)leden, welke computers op passende wijze zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. 
 
- Papieren gegevens worden bewaard in verzamelmappen die speciaal voor dat doel zijn ingesteld en die 
opgeslagen zijn in de afgesloten woning van Kraanvogel-(bestuurs)leden. 
 
Waarvoor vragen en bewaren wij deze gegevens 
 
De Kraanvogel wil niet reageren op vragen en/of opmerkingen die anoniem worden gestuurd. 
Daarom vragen wij in het website-contactformulier naar naam en email-adres. 
Dat maakt het ook mogelijk om te antwoorden. 
 
In vervolgcontact achten wij het besloten liggen in de aard en de bedoeling van de organisatie Woongroep De 
Kraanvogel dat we meer dingen van elkaar weten, en dat een deel van die informatie ook kan worden vastgelegd 
en bewaard. 
Als je aangeeft dat je bepaalde gegevens die wij vragen niet wilt verstrekken, zul je in een persoonlijk gesprek met 
degene die de intakeprocedure doet worden uitgenodigd daarover in gesprek te gaan. 
Als in alle redelijkheid het niet verstrekken van bepaalde gegevens jouw verdere deelname aan de woongroep in 
de weg staat, dit naar het oordeel van degene die de intakeprocedure doet, zul je daarop worden gewezen met als 
uiterste consequentie dat je geen lid van De Kraanvogel kunt worden.  
Als je bepaalde informatie wel in vertrouwen wilt verstrekken, maar bezwaar hebt tegen het delen met de rest van 
de woongroep, zal daar meestal wel ruimte voor zijn; een en ander in overleg met degene die de intakeprocedure 
doet. 
 
Op dit moment is Marion van de Konijnenburg degene die de intakeprocedure doet. 
 
 
Wie kunnen gegevens die worden bewaard inzien 
 
- In de eerste plaats kun je zelf altijd de van jou vastgelegde en bewaarde gegevens inzien. Waar je dat nodig vindt 
kun je deze gegevens ook naar eigen oordeel aanvullen, wijzigen of verwijderen. 
 
- Daarnaast zijn je gegevens in te zien door de bestuursleden van De Kraanvogel, daar waar zij dit voor het goed 
kunnen functioneren als bestuurslid nodig vinden. 
 
- Uit de gegevens zullen overzichten worden gemaakt, met name met de basisgegevens als naam, adres, en 
contactgegevens; deze overzichten zijn beschikbaar voor alle Kraanvogel-leden en aspirant-leden. 
 
- Het is mogelijk om uit de verzamelde gegevens geanonimiseerde overzichten samen te stellen op bepaalde 
onderwerpen of thema’s [voorbeeld: de leeftijdsopbouw/gemiddelde leeftijd]. Als regel zal het bestuur beslissen 
over het toestaan daarvan, maar zal de uitvoering (die immers inzage in de hele gegevensverzameling zal 
inhouden) nimmer in handen geven van een persoon of personen buiten de kring van De Kraanvogel. 
 
 
De website 
 
Naast de gegevens die je zelf via het contactformulier op de website aan ons ter beschikking stelt, zal ook het 
bezoeken en gebruiken van de website met zich meebrengen dat bepaalde gegevens beschikbaar komen. 
De website plaatst zgn cookies op jouw computer, bedoeld om het gebruiksgemak voor jou te vergroten. 
Het gaat hier alleen om zgn functionele en analytische cookies, waarvoor jouw voorafgaande toestemming niet 
nodig is. Andere cookies gebruikt De Kraanvogel niet. 
 
Daarnaast geldt dat op de gehele inhoud van de website auteursrecht rust. Dat auteursrecht dien je te 
respecteren. Het bezoeken van de website houdt automatisch in dat je dat beseft en dat je je daaraan wilt houden. 
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Delen van de inhoud van de website mogen worden gedownload en afgedrukt, maar uitsluitend voor eigen 
gebruik en ongewijzigd. Beperkt citeren uit de inhoud van de website is toegestaan met bronvermelding. 
 
Nadrukkelijk geldt het voorgaande ook voor op de website gebruikte afbeeldingen, voor zover die afbeeldingen 
zijn gekenmerkt met het © teken; deze afbeeldingen mogen niet worden overgenomen en/of gebruikt zonder de 
expliciete voorafgaande toestemming van de beheerder van de website. 
 
 
Slotbepalingen 
 
Noch Woongroep De Kraanvogel noch een van haar (bestuurs)leden of aspirant-leden kan in welke vorm dan ook 
aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door misbruik door derden van aan De Kraanvogel 
beschikbaar gesteld of door De Kraanvogel gebruikt materiaal en informatie, en evenmin voor verlies of schade 
veroorzaakt door om welke reden dan ook in het ongerede raken van aan De Kraanvogel toegestuurd of 
beschikbaar gesteld materiaal en informatie. 
 
De namen “Woongroep De Kraanvogel” en “Woongemeenschap De Kraanvogel” zijn beschermd en mogen niet 
door anderen in deze samenstelling voor een vergelijkbaar doel worden gebruikt. 
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