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Privacy & cookie statement  

 

Business Lease Group B.V. en haar dochterondernemingen zoals privatelease.com 

(hierna: “Business Lease”), gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nr. 30092741, respecteert de privacy van alle bezoekers aan 

haar websites.  

 

Business Lease verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het 

tonen van de websites en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij 

een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens 

noodzakelijk is, te weten een contactformulier, een mogelijkheid tot inschrijving 

voor onze nieuwsbrief en de mogelijkheid tot het aanvragen van een private 

leaseauto. Voor het gebruik van cookies op onze websites, zie ons cookie 

statement. 

 

Via de websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Middels dit Privacy Statement 

wil Business Lease je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens 

door Business Lease via onze Websites. Neem voor vragen gerust contact op via 

de vermelde contactgegevens. 

 

Welke gegevens verzamelen wij? 

Business Lease verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij je deze aan 

ons verstrekt via het contactformulier op deze website, wanneer je je aanmeldt 

voor onze nieuwsbrief, of wanneer je een private leaseauto aanvraagt. In deze 

gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens: 

 

• Telefoonnummer 

• Naam 

• E-mailadres 

 

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jouw contactaanvraag of aanvraag 

voor een private leaseauto van passende reactie te voorzien. 

 

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij je jouw naam en e-mailadres 

te verstrekken, zodat wij je periodiek onze nieuwsbrief en vergelijkbare 

informatie kunnen toesturen. Je kan altijd gebruik maken van de uitschrijf-

mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer je deze informatie niet langer 

wenst te ontvangen. 
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Waarvoor worden de op www.privatelease.com verzamelde 

persoonsgegevens gebruikt? 

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen worden alleen 

gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij je 

persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de nieuwsbrief wanneer 

je jezelf daarvoor hebt aangemeld. Wanneer je gebruik hebt gemaakt van ons 

contactformulier, zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken om contact 

met je op te nemen, vragen te beantwoorden of jou te informeren over de 

aangevraagde private leaseauto.  

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Wanneer je je persoonsgegevens hebt verstrekt voor het ontvangen van de 

nieuwsbrief worden je persoonsgegevens bewaard voor zolang je de nieuwsbrief 

wilt ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen je 

persoonsgegevens direct worden vernietigd. 

 

Wanneer je persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij 

deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of 

voor zolang wij een dienst-relatie met je hebben. Na afloop van deze dienstrelatie 

worden je persoonsgegevens bewaard voor zover dat nodig is voor de afwikkeling 

van de overeenkomst.  

 

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Business Lease hecht veel waarde aan je privacy. Wij nemen daarom 

beveiligingsmaatregelen volgens de geldende standaarden voor 

informatiebeveiliging om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van 

je persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde 

verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen 

wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.  

 

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden? 

Business Lease zal je persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Business 

Lease zal je persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij 

daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige 

vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij 

gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners. Denk aan 

servicepartners en serviceproviders voor zover dat nodig is om de betrokken 

diensten te leveren (bijvoorbeeld planning reparaties en onderhoud, levering van 

pechhulp). 

 

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, 

te laten corrigeren of te laten verwijderen? 

We zorgen ervoor dat je altijd gemakkelijk jouw gegevens kunt opvragen, 

corrigeren en wissen. Je kan een verzoek tot inzage in de door Business Lease via 

haar Website(s) over jouw verzamelde persoonsgegevens indienen door het 

sturen van een e-mail naar privacy@privatelease.com. Ter controle van je 

identiteit vraagt Business Lease je een kopie van je identiteitsbewijs mee te 

sturen waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar 

aanleiding van dit inzageverzoek kan je Business Lease verzoeken je 

persoonsgegevens aan te passen, in te zien of te verwijderen. 

 

Cookie Statement 

 

Wat is een cookie? 

De websites van Business Lease maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 

tekstbestandjes die op je PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. 

Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk om de site goed te laten werken; de 

mailto:privacy@privatelease.com
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zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden altijd geplaatst. De 

zogenaamde niet-functionele cookies helpen ons de website te verbeteren of 

maken het mogelijk jou een betere gebruikservaring aan te bieden. Voor het 

gebruik van niet-functionele cookies wordt je toestemming gevraagd.  

 

Soorten cookies 

De informatie die door middel van cookies door Business Lease wordt verzameld, 

gebruiken wij voor de volgende toepassingen: 

 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. 

Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd 

wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld 

voor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website of bestellingen 

kunt plaatsen.   

 

Analytische cookies 

Analytische cookies stelt Business Lease in staat om het websitebezoek te meten. 

Business Lease gebruikt Google Analytics om het gebruik van haar website(s) te 

meten. Denk hierbij aan o.a. bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en 

bezoektijden. Op deze manier kan Business Lease de werking en inhoud van haar 

website(s) beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Business Lease 

kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Deze gegevens worden 

maximaal 2 jaar bewaard. Business Lease heeft Google toestemming gegeven de 

verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Bekijk 

hier het privacybeleid van Google Analytics. Deze verklaring kan regelmatig 

wijzigen. 

 

Cookies om onderzoek te doen en verbeteringen te testen 

Business Lease test (delen van) haar website(s) voortdurend om zo de beste 

gebruikerservaring te kunnen bieden. Met behulp van de testen kan de website 

worden aangepast aan de wensen en gebruikerservaringen van jou als bezoeker.  

 

Cookies voor het meten van media inzet 

Business Lease houdt bij hoeveel en welke advertenties aan je zijn getoond en 

om te kunnen nagaan of je op een advertentie hebt geklikt. Business Lease 

gebruikt online advertenties om haar diensten onder de aandacht te brengen. Dit 

doet zij het liefst zo gericht mogelijk, om voor jou zo relevant mogelijke 

advertenties te tonen. Business Lease maakt hiervoor gebruik van Google 

Adwords, Google Tag manager (gegevens worden max 1 maand bewaard), 

Google Dynamic Remarketing, Google DoubleClick Facebook (Business Lease 

deelt haar klantenbestand niet met Facebook), Twitter en Microsoft Bing Ads. Je 

kunt het privacy beleid van deze netwerken nalezen Google, Facebook, Twitter en 

Microsoft. Deze gegevens worden max 2 jaar bewaard.  

 

Affiliate cookies 

Kom je via een partnersite op onze website terecht en plaatst je een bestelling, 

dan betalen wij de partner hiervoor. Door de affiliate cookie weten wij of je een 

bestelling hebt geplaatst. Privatelease.com maakt hiervoor gebruik van de 

diensten van TradeTracker. Zie het privacybeleid van TradeTracker. Deze 

gegevens worden max 1 jaar bewaard. 

 

Cookies voor website optimalisatie tools 

We willen dat onze website zoveel mogelijk op verwachtingen en wensen aansluit. 

Hiervoor testen wij regelmatig onderdelen van onze website met behulp van 

optimalisatie tools zoals Hotjar en BlueConic. Bekijk hier het privacybeleid van 

Hotjar (gegevens worden max 1 jaar bewaard) en BlueConic (deze gegevens 

http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=nl
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.blueconic.com/privacy-policy
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worden max 1 jaar bewaard). Hierdoor kunnen we jou bijvoorbeeld gericht 

vragen stellen over onze website, zien hoe bezoekers onze website gebruiken en 

A/B testen. Dit gebeurt uiteraard geanonimiseerd.  

 

Deze cookies maken het mogelijk om:  

• Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee wordt 

voorkomen dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt. 

• Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken. 

• Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze 

hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van 

advertenties te kunnen analyseren. 

• Bij te houden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je zal 

dan geen onnodige advertenties te zien krijgen. 

• Inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. 

• Jouw interesses en voorkeuren te bewaren om op basis daarvan onze 

website en communicatie aan te passen en relevanter te maken. 

Ook als je cookies niet accepteert kan je nog advertenties van ons online 

tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies 

maken het wel mogelijk om relevantere advertenties te tonen.  

 

Blokkeren en verwijderen van cookies 

Bij het eerste bezoek aan een website van Business Lease krijg je een 

cookiemelding te zien. Indien je de cookies van de website niet geplaatst wilt 

hebben, dan kan je daarvoor kiezen in de cookiemelding. In het geval je de 

cookies eerder hebt geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien. In 

dat geval dien je eerst de cookies van Business Lease te verwijderen.  

 

Cookie instellingen wijzigen 

Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te 

blokkeren of te wijzigen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website dan niet 

optimaal werkt. Dit kan je doen in jouw browser bij de instellingen. Meer 

informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je 

vinden in de Help-functie van je browser. Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

Edge, Safari (iOS) en Safari (macOS). 

Links externe websites 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel 

van links met onze website zijn verbonden. Business Lease kan niet garanderen 

dat deze derden op een veilige wijze met je gegevens omgaan. Daarom adviseren 

wij je de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van de websites 

gebruik te maken. 

 

Wijzigingen privacy- en cookie statement 

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook 

dit privacy en cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient 

daarom aanbeveling om het statement regelmatig te raadplegen. 

 

Vragen? 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van dit privacy & 

cookie statement? Neem dan contact met ons op via privacy@privatelease.com. 

 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in oktober 2018. Wanneer 

Business Lease wijzigen doorvoert in de manier waarop via deze websites 

verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het 

privacy statement bekend worden gemaakt.  

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/windows-10-view-delete-browser-history-microsoft-edge
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL
mailto:privacy@privatelease.com

