
 

V1.0 17-2-2020 

Dit formulier is ontwikkeld door SVMNIVO. SVMNIVO verklaart dat de gegevens alleen zullen worden 

verzameld, gebruikt en bewaard ten behoeve van bovenstaand doel. Op de gegevens en de beveiliging 

daarvan is verder de privacyverklaring van SVMNIVO van toepassing (te downloaden via 

www.svmnivo.nl). 

 

Toestemming gebruik gegevens 

 
Met dit formulier geef ik (ondergetekende) ……….…………………………….…..    aan 

de heer/mevrouw ………………….………..…....…….… (hierna te noemen Kandidaat) 

verbonden aan ……………………………………..………………………………………. te 

…………………………..………..……. toestemming om gegevens van en/of over mij te 

verwerken. 

Het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt is het toetsen van de 

vakbekwaamheid van Kandidaat aan de hand van daadwerkelijke gegevens uit de 

dagelijkse beroepspraktijk.  

 

Selecteer op welk examen dit van toepassing is: 

☐ Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen: Het gaat daarbij om gegevens omtrent (de 

koop van) mijn woning. Deze gegevens worden gebruikt voor het schriftelijke gedeelte 

van de Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen van SVMNIVO te Nieuwegein.  

☐  Vakbekwaamheidsexamen: Het gaat daarbij om persoonsgegevens omtrent de woning 

die wordt gebruikt voor het schriftelijke gedeelte van het Vakbekwaamheidsexamen 

van SVMNIVO te Nieuwegein.  

☐ Praktijktoets Register Makelaar: Het gaat daarbij om gegevens uit mijn klantdossier, die 

gebruikt worden voor het Kwalificerend Portfolio als onderdeel van de Praktijktoets 

Register Makelaar Wonen/BV/LV van SVMNIVO te Nieuwegein. 

☐ Recognised European Valuer: Het gaat daarbij om gegevens uit mijn taxatiedossier, die 

gebruikt worden voor de beoordeling van het taxatiedossier als onderdeel van het 

assessment Recognised European Valuer van SVMNIVO te Nieuwegein. 

☐ NVM Nieuwbouwspecialist: Het gaat hierbij om gegevens uit mijn 

adviesrapport/nieuwbouwproject, die gebruikt worden voor de beoordeling van het 

rapport/project als onderdeel van het assessment NVM Nieuwbouwspecialist van 

SVMNIVO te Nieuwegein.  

 

De voorwaarden die ik hierbij stel, zijn: 

• Mijn toestemming geldt alleen voor het hierboven beschreven doel.  

• Deze toestemming is twee jaar geldig. 

 

Ondergetekende:        Datum en plaats: 
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