
Privacystatement acquisitiemonitor 
 
De acquisitiemonitor is een product van VVE Manager Nederland. Wij hechten veel 
waarde aan uw privacy en de privacy van uw klanten. Bij het verwerken van uw 
gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. In ons privacy statement leggen we uit welke 
gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw 
rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. 
 
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de 
gegevensverwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens 
gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VVE 
Manager Nederland Nederland bv, Kanaalstraat 59 III, 1054 XA Amsterdam. 
VVE Manager Nederland is ervan overtuigd dat gegevensbescherming van 
essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van (ex)klanten, 
respondenten en prospects worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd. 
 
Verwerken van persoonsgegevens 
Als u producten of diensten van VVE Manager Nederland afneemt of contact met 
VVE Manager Nederland heeft, leggen wij uw gegevens vast. Wij gebruiken uw 
gegevens ten behoeve van het aangaan en de uitvoering van uw overeenkomst, 
onze dienstverlening en om u te informeren over nieuwe producten en diensten. VVE 
Manager Nederland houdt hierbij rekening met uw voorkeuren.  
 
Eigendom klantgegevens 
U blijft eigenaar van de klantgegevens en de door u gebruikte offerteformats. U kan 
ten aller  
 
Klikgedrag 
Op de websites van VVE Manager Nederland worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, zonder de bezoeker te 
identificeren. Ook gebruiken wij deze gegevens om voor u meer gerichte informatie 
op de site te kunnen zetten. Zo kan VVE Manager Nederland de inrichting van de 
website en de dienstverlening aan u verder verbeteren. 
 
Cookies 
VVE Manager Nederland maakt bij het aanbieden van online diensten gebruik van 
cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat met uw bezoek aan 
deze website wordt meegestuurd en door uw browser en op de harde schijf van uw 
computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. 
VVE Manager Nederland gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: 
- Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo 

krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is. 
- Het opvragen van eerdere voorkeuren. 
- Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te 

maken. 
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van 



functionaliteiten op de website, bijvoorbeeld voor het gebruik van de online omgeving 
en om inloggegevens van uw account te onthouden. 
Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw 
browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op 
uw computer, tablet of mobiele telefoon. 
Door te klikken op deze link ontvangt u een overzicht van cookies die op uw 
computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website raadpleegt 
en hun functionaliteit. 
 
Beveiliging 
VVE Manager Nederland heeft passende maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid 
nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de 
tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de 
gegevens. De maatregelen zijn erop gericht om een onnodige verzameling en 
verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. VVE Manager beschikt 
over het SSL beveiligingscertificaat en maakt gebruik van Microsoft Azure Hosting 
voor het opslaan van data. Microsoft voldoet aan de hoogste beveiligingseisen.  
 
Links naar anders sites 
Op de site van VVE Manager Nederland staat een aantal links naar websites van 
derden. VVE Manager Nederland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor 
de wijze waarop die partijen omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor het 
privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. 
 
Wat zijn uw rechten? 
U heeft recht om aan VVE Manager Nederland te vragen of er persoonsgegevens 
van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk 
overzicht van die gegevens. 
Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat VVE Manager Nederland 
uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u VVE Manager Nederland verzoeken 
om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. 
VVE Manager Nederland laat u binnen een week weten in hoeverre VVE Manager 
Nederland aan uw verzoek kan voldoen. Stuur uw verzoek aan info@VVEManager.nl 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan telefonisch contact 
op of gebruik ons contactformulier. 
Direct naar Contactinformatie 
 
Wijzigingen 
VVE Manager Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacybeleid van VVE 
Manager Nederland. 


