Privacy statement
Waardevoorjegeld.nl heeft een privacy statement in gebruik. Hiermee leggen wij uit waarom wij
persoonsgegevens van u registreren en wat wij daarmee doen.

1. Waardevoorjegeld.nl
Waardevoorjegeld.nl is een internet platform van Waardevoorjegeld BV; een besloten vennootschap,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65918290, statutair gevestigd te
Hardinxveld-Giessendam, Moelnaerstraat 9, 3371 HW

2. Internet Platform
Wij bieden onze diensten aan via het internet platform www.waardevoorjegeld.nl. Als u geld wilt
investeren aan een onderneming of als u als ondernemer geld wilt lenen, dan bent u gehouden een
account aan te maken via het internet platform.
Alle informatie op het internet platform van waardevoorjegeld.nl is bedoeld als informatie. U mag de
informatie van ons internet platform uitsluitend gebruiken voor privé doeleinden, op voorwaarde dat
u daarbij vermeldt dat de informatie afkomstig is van het internet platform van waardevoorjegeld.nl
Door gebruik te maken van www.waardevoorjegeld.nl kunnen wij in bezit komen van uw (persoons)gegevens.

3. Privacy statement
In dit document beschrijven wij hoe wij met uw gegevens omgaan, hoe deze worden vastgelegd,
bewaard en gebruikt. U geeft bij het aanmaken van een account expliciet akkoord met dit statement
en met het feit, dat wij in het bezit komen van uw gegevens.
Uw gegevens zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening aan u. Mocht u niet akkoord gaan met het
feit, dat wij (bepaalde) gegevens van u bezitten, dan kunt u helaas geen gebruik maken van ons
internet platform en van onze diensten.
Wij adviseren u om dit privacy statement aandachtig door te nemen. Mocht u vragen hebben, dan
kunt u contact met ons opnemen.

4. Gegevens die u verstrekt
Als u gebruik maakt van het internet platform of als u een account aanmaakt, kunnen wij u vragen
om bepaalde gegevens. Wij zullen in ieder geval de volgende gegevens van u vragen:

Volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres- en contactgegevens, bedrijfsgegevens en
bankgegevens.
Wij gebruiken uw (persoons-)gegevens voor het volgende:
-

Het voldoen aan wettelijke vereisten en verplichtingen
Het uitvoeren van onze diensten
Het beveiligen van uw gegevens door middel van digitale wachtwoordbeveiliging(en)
Het delen van persoonsgegevens van de ondernemer aan de investeerder(s)
Het verrichten van onderzoek en analyse ten behoeve van eigen dienstverlening
Het monitoren van geldstromen tussen investeerder en lener
Het uitvoeren van eigen marketingactiviteiten

5. Verwerking van persoonsgegevens
Uw (persoons-)gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens. Hiervoor zijn wij als internet platform ook verantwoordelijke in de
zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.
Waardevoorjegeld.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij wij daartoe worden
verplicht:
-

Als gevolg van wet- en regelgeving;
Als gevolg van uitspraken van een rechter of een besluit van een toezichthoudende instantie;
Als gevolg van een klacht of juridische procedure;
Of in het algemeen belang, waarbij het gaat om de veiligheid van het publiek of een persoon,
ter bescherming van illegale, onethische of strafbare activiteiten, om te voorkomen, te
beperken, om op te sporen.

6. Toegang tot uw gegevens
U kunt uw gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw account op het internet platform.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, kunnen niet verwijderd worden.

7. Cookies
Waardevoorjegeld.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn digitale bestandjes waaruit informatie kan
worden vergaard. Waardevoorjegeld.nl kan hiermee gemakkelijker worden gebruikt. Door middel
van cookies kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren (zoals locatie- en taalinstellingen) worden
onthouden. Ook kunnen we hierdoor zien hoe vaak het internet platform, en welke pagina’s worden
bezocht. Met deze informatie kan Waardevoorjegeld.nl haar dienstverlening optimaliseren.
Cookies worden op uw computer of tablet op geslagen. Vaak is het mogelijk om cookies van uw
apparaat te verwijderen. U kunt ook cookies blokkeren. Hierdoor bestaat echter wel de kans dat het
internet platform niet optimaal door u gebruikt kan worden. Let er wel op dat u na het verwijderen

van cookies in bepaalde gevallen opnieuw moet inloggen of bepaalde gegevens moet invoeren.
Noteer en bewaar altijd gegevens die u nodig hebt op en plek, die niet toegankelijk is voor anderen.
Waardevoorjegeld.nl maakt gebruik van Google Analytics. Wij hebben dit ingesteld met
inachtneming van de Handleiding privacy instellen van Google Analytics van het College Bescherming
Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen
Informatie op het internet platform (dus ook dit privacy statement) kan tussentijds worden
gewijzigd. Wij informeren daar vaak niet over.

9. Contactgegevens
Waardevoorjegeld.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze
contactgegevens zijn:

Waardevoorjegeld BV
Postadres: Moelnaerstraat 9
3371 HW Hardinxveld-Giessendam
Mail: info@waardevoorjegeld.nl

10. Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen hierover kunnen worden
voorgelegd aan een daarvoor bevoegde Nederlandse rechter.

