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Privacy Statement 

Wij zijn Voordegroei en in dit privacy statement leggen wij uit wat we doen met 

uw persoonsgegevens en andere gegevens. 

2 Voordegroei 

Voordegroei B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

63175517.  

Wij hebben op 31 augustus 2015 een ontheffing gekregen van de Autoriteit 

Financiële Markten (‘AFM’) om te bemiddelen in leningen aan MKB ondernemingen. 

3 Website 

Wij bieden onze diensten aan via de website www.voordegroei.nl (de “Website”). 

Als u geld wilt uitlenen aan een MKB onderneming kunt u een account aanmaken 

via de Website. Als u een MKB onderneming bent en geld wilt lenen, kunt u een 

account aanvragen via de Website. Als wij de aanvraag goedkeuren, kunt u ook een 

account aanmaken via de Website. 

De informatie op de Website is bedoeld ter informatie en is geen persoonlijk 

advies. U mag de informatie op de Website uitsluitend gebruiken voor privé 

doeleinden, mits u daarbij vermeldt dat de informatie van ons (Voordegroei) 

afkomstig is. Als u de informatie op de Website op een ander manier wenst te 

gebruiken, mag dat alleen met onze voorafgaande toestemming. 

Door gebruik te maken van de Website (bijvoorbeeld door een account aan te 

maken) kunnen wij in bezit komen van uw persoonsgegevens en andere gegevens 

(hierna gezamenlijk: “Gegevens”). 
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In dit privacy statement wordt beschreven hoe wij uw Gegevens verzamelen, 

vastleggen, bewaren, gebruiken, etc. Door gebruik te maken van de Website, gaat 

u akkoord met dit privacy statement en het feit dat wij in het bezit komen van uw 

Gegevens en uw Gegevens (kunnen) verwerken. 

Mocht u het niet op prijs stellen dat wij bepaalde dingen over u te weten komen 

(of kunnen komen) en uw Gegevens verwerken, dan verzoeken wij u om geen of 

niet langer gebruik te maken van de Website en van onze diensten. 

U wordt geadviseerd om dit privacy statement aandachtig door te lezen en bij 

vragen of klachten onmiddellijk contact met ons op te nemen via 

info@voordegroei.nl. 

5 Gegevens die u aan Voordegroei verstrekt 

Als u gebruik maakt van de Website of een account wenst aan te maken, kunnen 

wij u vragen om bepaalde Gegevens. Wij zullen dan om de volgende 

persoonsgegevens vragen: 

• Voornamen en achternaam 

• Geboortedatum 
• Geslacht 

• Contact- en adresgegevens 
• Bankgegevens 

Als u niet wenst dat wij dergelijke Gegevens verwerken, dan moet u deze 

Gegevens niet aan ons verstrekken. Hierdoor bestaat echter wel de kans dat u 

geen of niet optimaal gebruik kan maken van onze diensten. 

6 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor: 

• Het beveiligen van uw account 

Denk hierbij aan inloggegevens, zoals e-mail adres en wachtwoord 
• Het uitvoeren van onze diensten 
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Zoals het verzorgen van de communicatie tussen investeerder en de MKB 

onderneming waaraan die investeerder geld heeft uitgeleend of wenst uit 

te lenen 

• Het delen van persoonsgegevens tussen investeerder en MKB onderneming 

De investeerders krijgen bepaalde Gegevens van de MKB onderneming 

waaraan ze geld uitlenen en de MKB onderneming krijgt bepaalde 

Gegevens van de investeerders die geld aan die MKB onderneming uitlenen 

• Het verrichten van analyses voor statistische doeleinden 

Of om onze dienstverlening te verbeteren 

• Het monitoren van betaaldiensten en betaalstromen 

Wij monitoren de betalingen van aflossing en rente 

• Het uitvoeren van marketingactiviteiten 

Bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of andere 

updates van ons  
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

• Service verlening 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om uw vragen of klachten 

af te handelen of om u door u gevraagde informatie te verschaffen 

7 Verwerking van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in 

overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Ten aanzien 

van de verwerking van persoonsgegevens zijn wij de verantwoordelijke in de zin 

van de Wbp. 

8 Delen van uw Gegevens 

Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij wij daartoe 

verplicht zijn: 

1. op grond van wet- en regelgeving; 

2. op grond van een uitspraak van een rechter of een besluit van een 

toezichthoudende instantie (bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële 

Markten); 

3. in het kader van een klacht of juridische procedure; of 

4. in het algemeen belang, om de veiligheid van het publiek of een 

persoon te beschermen of om illegale, onethische of strafbare 

activiteiten te voorkomen, te beperken, op te sporen of te vervolgen. 
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9 Toegang tot uw Gegevens 

U kunt uw Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw account op de 

Website. Als u door u ingevoerde Gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt 

u dit doen binnen uw account op de Website. Mocht u daarbij hulp nodig hebben, 

neem dan contact op met info@voordegroei.nl. 

Bepaalde gegevens kunt u niet wijzigen of verwijderen en u kunt uw hele account 

niet verwijderen zolang dit nodig is voor onze dienstverlening betreffende een 

bepaalde investering. 

10 Cookies 

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn digitale bestandjes waaruit informatie 

kan worden vergaard. De Website kan daardoor makkelijker worden gebruikt. Door 

middel van cookies kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren (zoals locatie- en 

taalinstellingen) worden onthouden. Ook kunnen we daardoor zien hoe vaak de 

Website, en welke pagina’s van de Website, wordt bekeken. Verder maken 

sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Op die manier kunnen 

wij iets te weten komen over uw voorkeuren om zo relevantere informatie te 

tonen. 

Cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat 

waarmee u de Website raadpleegt. Vaak is het mogelijk om cookies op elk gewenst 

moment van uw apparaat te verwijderen. Als u niet wenst dat wij informatie over 

u verwerken door middel van cookies, dan moet u cookies blokkeren (indien 

mogelijk via uw apparaat) en/of onmiddellijk verwijderen. Hierdoor bestaat 

echter wel de kans dat de Website niet optimaal door u kan worden gebruikt. 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 dus altijd de 

Gegevens die u nodig heeft op een geheime plek die niet toegankelijk is voor 

anderen. 

Ook wij gebruiken Google Analytics. We hebben Google Analytics ingesteld met 

inachtneming van de ‘Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google 

Analytics’ van het College Bescherming Persoonsgegevens. 

11 Wijzigingen 
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Informatie op de Website (waaronder dit privacy statement) kan van tijd tot tijd 

worden gewijzigd. Wij informeren u daar niet over. Daarom verzoeken wij u om 

regelmatig de Website te bezoeken. 

12 Contactgegevens 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze 

contactgegevens zijn: 

Post: Voordegroei B.V. 

Startbaan 8 

1185 XR  AMSTELVEEN 

E-mail: info@voordegroei.nl 

13 Toepasselijk recht 

Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen hierover 

of over de Website kunnen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. 

Versie 0.1 

29 oktober 2015
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