
 
Ticket aankopen  

Annuleringsbeleid 

Wanneer u een entreebewijs heeft aangekocht (t.w.v. €150,-) heeft u t/m 17 november 2022 

de mogelijkheid om deze kosteloos te annuleren. In het geval van terugbetaling zal dit pas 

plaatsvinden na afloop van het Ledencongres (d.d. 24 november 2022) 

Annuleert u ná 17 november 2022 dan wordt het bedrag van €150,- niet geretourneerd.  

Alle aangekochte tickets staan op naam en zijn niet overdraagbaar.  

Wanneer u zich heeft aangemeld als lid maar onverhoopt niet kunnen? Meld u dan af door 

een e-mail te sturen naar: secretariaat@vastgoedbelang.nl  

 

Algemene voorwaarden Vastgoed Belang 

Privacy statement Vastgoed Belang 
In het kader van onze dienstverlening verwerkt Vastgoed Belang persoonsgegevens. Wij 
hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke 
eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij u voor 
welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren 
wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking. 
 
Privacyverklaring 
Vastgoed Belang vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij 
respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze website. We zien 
erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden 
behandeld en beveiligd. Vastgoed Belang verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. We houden ons daarbij aan alle wet- en 
regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Grondslagen gegevensverwerking 
Vastgoed Belang verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 
de uitvoering van de overeenkomst c.q. dienstverlening; uw toestemming; het voldoen aan 
een wettelijke verplichting; gerechtvaardigd belang. 
 
Doeleinden gegevensverwerking 
Vastgoed Belang verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Ledenadministratie - Wanneer u lid wordt van Vastgoed Belang, informeren wij u over 
uw lidmaatschap en geven daar uitvoering aan. 

• Levering producten en diensten - Wanneer u producten en/of diensten van Vastgoed 
Belang afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit dan leggen wij dit en 
de historie daaromheen vast. 

• Contact - Wanneer u contact met ons opneemt. 
• Nieuwsbrieven en e-mailings - Wij informeren u over onze (nieuwe) producten en 

diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook 
bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Toestemming geven 
gebeurt (impliciet) zodra u lid wordt of expliciet op andere wijze en/of momenten. 

Beveiliging en bewaartermijn 
Vastgoed Belang gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt.  
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Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde 
personen binnen Vastgoed Belang toegang tot uw gegevens. Vastgoed Belang bewaart de 
persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om 
te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel 
(gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden. 
 

 


