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VERKLARING ETHIEK/NORMEN 2O2O - VRT
Hierbij verklaar ik de normen en waarden evenals de statuten, reglementen en gedragsregels van
het VRT na te leven. Daarnaast zorg ik er voor dat voor mi.in werkzaamheden als VRT Taxateur
een geldige beroepsaansprakelÍkheids-vetzekering aanwezig is.
Als VRT Taxateur zal ik verder:
mij bí het uitvoeren van een taxatie-opdracht steeds houden aan gedragscodes,
bedrijfsÍegelingen, richtlijnen, etc. die bij de opdracht van toepassing kunnen zijn;
miJ bij het uitvoeren van een taxatie-opdracht steeds onaÍhankehlk en objectief opstellen;
een betrouwbare gegevensadministratie bijhouden, die mede in overeenstemmlng is met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming; checklist AVG:
- lk heb / we hebben een ingevuld verwerkingsregister.
- lk heb / we hebben eigen privacyverklaring.
- lk heb / we hebben meldformulier voor het melden van een verlies van
persoonsgegevens.
- De privacyverklaring heb ik / hebben we gepubliceerd en overhandigen wanneer nodig.
- lk hou / we houden het verwerkingsregister actueel.
- lk bewaar / we bewaren meldingen van het verlies van persoonsgegevens.
correct en respecfuol handelen jegens alle bij de taxatie betrokken partlen;
mij onthouden van iedere onoorbare wijze van het verwerven van opdrachten;
geen handelingen verrichten, die in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid die
een taxatie met zich meebrengt;
ml niet schuldig maken aan wangedrag waarmee ik mezelf of het VRT in diskrediet
breng;
alleen publiceren, adverteren en/of reclame maken op een manier die op geen enkele
wijzè misleidend is, of ln strijd met de waarheid, of met de status van het beroep en/of het
VRT;
mrj te allen tijde bewust zijn van de vertrouwenspositie die ik door de aard van mijn

werkzaamheden inneem,

.
.

vertrouwelUk met verkregen gegevens omgaan;
in geval van (mogelijke) belangenverstrengeling de betrokken partijen onmiddellijk
inlichten en een dergelijke (mogelijk) conflict-verooÍzakende opdracht niet aannemen;
jegens beroepsgenoten een veÍhouding nastreven die berust op respect, collegialiteit en
vertrouwen;
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