
3B VASTGOED privacybeleid 

3B VASTGOED BV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij verzenden 

e-mails (die als verzonden met behulp van de 'Services' als hieronder omschreven worden 

aangeduid als 'E-mail' of 'E-mail campagnes'). "MailChimp" verwijst naar het bedrijf of 

het online platform. 'Services' verwijst naar de diensten aangeboden door MailChimp.    

De term 'u' verwijst naar elk lid (of andere partij wiens contactgegevens via het internet 

aan ons is verstrekt) die dit privacybeleid heeft gelezen, of namens wie dit beleid wordt 

gelezen.  

De term 'Website' verwijst naar de website met de URL http://www.mailchimp.com.  

"Persoonlijke informatie" bevat informatie over een individu en omvat alle 'aanvullende 

persoonlijke informatie,' zoals we die van u verkrijgen.  

 

MailChimp heeft toestemming gekregen van het TRUSTe Privacy Seal betekenende dat 

dit privacybeleid en praktijken voor de naleving van het TRUSTe-programma-eisen, met 

inbegrip van transparantie, verantwoordelijkheid en keuze met betrekking tot het 

verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie door TRUSTe hebben 

onderzocht. TRUSTe de missie, als een onafhankelijke derde partij, is het online 

vertrouwen onder consumenten en organisaties wereldwijd door middel van haar 

toonaangevende privacy vertrouwensmerk en innovatieve vertrouwen oplossingen 

versnellen. Hebt u vragen of klachten over onze privacybeleid of de campagnes, gelieve 

ons te contacteren via e-mail.  

 

Categorieën van informatie die wij verzamelen : 

 

Informatie die u aan ons verstrekt : wanneer u zich bij ons aanmeldt , of communiceert via 

de telefoon of ons een e-mail stuurt gebruiken wij deze informatie. Door deze informatie 

te verstrekken, stemt u in dat wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan in 

overeenstemming met dit privacybeleid.  

Campagne-informatie : wanneer u gegevens upload of via e-mail u bij ons aanmeld 

kunnen wij u een campagne sturen met MailChimp.  

 

Ingangsdatum  

Dit privacybeleid is effectief met betrekking tot alle gegevens die we hebben verzameld, 

of verzamelen, over en/of van u. 

Vragen  

Als u vragen, opmerkingen of bezwaren heeft of gegevens wil bijwerken, verwijderen of 

wijzigen, of vragen over ons privacybeleid hebt, meldt het ons via de post bij: 

 

3B Vastgoed BV Fazantstraat 11 Badhoevedorp 
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