
Privacy Statement
Inleiding
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, wat wij 

daar mee doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen 

hebt. Deze privacyverklaring geldt voor het bezoeken en de bijbehorende activiteiten van 

‘Doorondernemen.nl’. 

Doorondernemen.nl is onderdeel van Waardevoorjegeld BV en zij is verantwoordelijk voor

de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij adviseren u de privacyverklaring aandachtig door te lezen. Als u vragen heeft kunt u

contact met ons opnemen via info@doorondernemen.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Indienen van een aanvraag

Als u zich aanmeldt op onze website en een aanvraag indient, gaat u een overeenkomst met

ons aan. Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren verzamelen wij persoonsgegevens.

Met behulp van deze persoonsgegevens stellen wij een kredietadvies op. We verzamelen de

volgende gegevens:

• Algemene (contact)gegevens

• ID gegevens

• Financiële (incl. BKR) gegevens van uw onderneming en eigenaren

• Kredietinformatie van uw onderneming en indien nodig van de eigenaren bij een

• derde partij (Creditsafe). Wilt u meer weten over Creditsafe en haar werkwijze, dan

• verwijzen wij u naar www.creditsafe.nl

• Algemene informatie over de onderneming en haar eigenaren via o.a. social media.

• Deze informatie verzamelen we pas als u een aanvraag heeft ingediend

Investeerders

Bent u investeerder waarmee wij een beheerovereenkomst zijn aangegaan? Om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren verzamelen wij algemene contact informatie van u en

de noodzakelijke gegevens om gedurende de looptijd van de investering de investering voor

u te beheren:

• Algemene (contact)gegevens

• ID gegevens

• Bankgegevens

• Investeringsgegevens per investering 

Deze persoonsgegevens worden ook verzameld om te voldoen aan de wet ter voorkoming
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van witwassen en financieren van terrorisme en de sanctiewet.

Bezoekers van de website

Wij plaatsen cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast verzamelen wij

anonieme gegevens om het gebruik van onze website te monitoren.

Nieuwsbrief

U ontvangt als investeerder, aanvrager of na opgaaf onze nieuwsbrief. We verwerken uw

contactgegevens om u informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke

nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven.

Hoe gaan we met uw gegevens om
Doorondernemen.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verzamelde persoonsgegevens. Zij

beveiligt deze op een passende manier in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen,

richtlijnen en ontwikkelingen. Alle betrokkenen bij Waardevoorjegeld BV hebben een

geheimhoudingsverklaring getekend.

Doorondernemen.nl maakt gebruik van leveranciers waaronder Microsoft (Office en opslag)

en IXL Hosting (website) om haar diensten uit te kunnen oefenen. Wij zijn met deze IT

leveranciers contractueel overeengekomen dat zij vertrouwelijk omgaan met uw

persoonsgegevens en deze goed beveiligen conform de huidige eisen en ontwikkelingen.

Daarnaast is afgesproken dat zij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen

gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door deze partijen in Europa opgeslagen.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij nemen wij de wettelijk

opgelegde bewaartermijnen in acht. Voor de meeste gegevens is de administratieve

wettelijke bewaarplicht 7 jaar.

Delen van uw persoonsgegevens
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor onze

dienstverlening. We geven bijvoorbeeld potentiele geldverstrekkers inzicht in uw

persoonsgegevens als u geld wilt lenen. Hierbij delen we alleen de contactgegevens,

investeringsgegevens en het advies.

In uitzonderlijke gevallen zijn we verplicht persoonsgegevens zonder uw directe

toestemming te delen. We delen bijvoorbeeld persoonsgegevens met Het Openbaar

Ministerie wanneer deze gegevens nodig zijn voor juridisch onderzoek, of met de

toezichthouder (AFM).



Uw rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u verwerken? Of wilt u uw

persoonsgegevens laten aanpassen, wissen of over laten dragen aan iemand anders? Neem

dan contact met ons op via info@doorondernemen.nl. Wanneer u een verzoek indient

controleren we uw identiteit om privacy redenen. Vervolgens nemen wij uw verzoek zo snel

mogelijk in behandeling.

Cookies
Wij maken uitsluitend gebruik van functionele en anonieme analytische cookies met behulp

van Google Analytics. De gegevens van de bezoekers worden niet gedeeld met Google.

Klachten
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? We verzoeken u eerst

telefonisch contact met ons op te nemen. Hierna kunt u eventueel uw klacht schriftelijk bij

ons indienen. We lossen uw klacht graag samen op. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact

opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan telefonisch

contact met ons op via: 085 - 489 04 52.

Wilt u schriftelijk gebruik maken van uw rechten? Dien dan een verzoek in via ons e-mail

adres info@doorondernemen.nl of stuur een brief naar ons postadres: Doorondernemen.nl,

Verlengde Kerkweg 25, Ridderkerk.

Inwerkingtreding
Deze geactualiseerde privacyverklaring is in werking getreden op 1-5-2020. Het kan zijn dat

we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld door wettelijke of andere

ontwikkelingen. We publiceren de actuele privacyverklaring op onze website 

‘doorondernemen.nl’.

Dóór Ondernemen is een initiatief van:


