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Anders Invest en aan haar gelieerde ondernemingen (in dit document genoemd: Anders Invest) verwerken 

persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, het aan- en verkopen, begeleiden, adviseren en 

managen van bedrijven en het aantrekken van investeerders. Dit document is ervoor bedoeld u hierover 

helder en transparant te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Anders Invest 

gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om en draagt zorgt voor passende beveiliging van haar 

systemen. Daarnaast werkt Anders Invest enkel met derde partijen/partners als wij erop kunnen vertrouwen 

dat ook zij hoge standaarden voor gegevensbescherming aanhouden.  

1. Waarom en van wie verwerkt AI gegevens? 

Anders Invest verwerkt persoonsgegevens, er kunnen verschillende gronden zijn waarom wij persoonsgegeven 

verwerken: 

- Voor het uitvoeren van overeenkomsten; 

- Het voldoen aan een wettelijk kader (AFM-regelgeving, Wwft); 

- Toestemming van u. 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

- Het aangaan van een relatie; 

- Het onderhouden van de relatie en uitvoeren van opdrachten; 

- Het beschermen van verschillende belangen (bijvoorbeeld fraudepreventie); 

- Promotie- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief); 

Dit gaat om gegevens zijn van personen waarmee wij direct of indirect contact hebben gehad, een overeenkomst 

hebben, een relatie hebben of een relatie willen opbouwen. Dit gaat om: 

- Klanten / investeerders en daarbij betrokken personen; 

- Personen en/of medewerkers of  anderszins verbonden personen van bedrijven die interesse tonen of 

hebben getoond in diensten of activiteiten van Anders Invest; 

- Personen / medewerkers of anderszins verbonden personen van bedrijven waar Anders Invest een relatie 

mee op zou willen bouwen; 

 

2. Welke Anders Invest bedrijven betreft het? 

Anders Invest bestaat uit meerdere entiteiten die allen vallen onder dit privacy statement: 

- Anders Invest BV 
- Anders Invest Evergreen Fund Coöperatief U.A. 
- Anders Invest Co-Invest Fund 1 Coöperatief U.A. 
- Vaster Invest Fonds Coöperatief U.A. 
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3. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt door Anders Invest? 
 
Onderstaande tabel geeft weer welke gegevens voor welke doeleinden worden verwerkt door Anders Invest: 
 

 Investeerder Klant / Leverancier Algemene Relatie 

Voornaam, Achternaam X X X 

Woonadres X  X 

Emailadres X X X 

Functie X X X 

Telefoonnummer X X X 

IBAN (Privé) X   

BSN X   

Geboortedatum X   

Geslacht X X X 

 

Op de verschillende websites wordt gebruik gemaakt van demografische gegevens, aantallen bezoekers, zoek- 

en verkeerspatronen vanwege statistische doeleinden. Indien u contact met ons zoekt via mail, social media of 

anderszins dan zullen wij uw gegevens met uw toestemming verwerken onder de titel van Algemene Relatie.  

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen alleen derden 
inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor 
promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar 
passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Indien persoonsgegevens in 
het kader van de uitvoering van de opdracht gedeeld worden met partners/derden, dan verwijzen wij u naar 
hun privacy beleid.  
 

4. Hoe gaat Anders Invest met uw gegevens om? 

Beveiliging 

Anders Invest treft passende beveiligingsmaatregelen om verlies, onrechtmatig gebruik of diefstal te voorkomen. 

Deze maatregelen zijn te beschouwen in het licht van de techniek, de vertrouwelijkheid van de gegevens en de 

gerelateerde kosten. In het geval dat er sprake is van een door u gekozen wachtwoord en / of gebruikersnaam 

om toegang te krijgen tot onze systemen dan kan Anders Invest daar geen verantwoordelijkheid voor dragen. 

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden verkocht en / of verhuurd of anderszins aan derden ter 

beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming. 

Bewaren en inzien gegevens 

Anders Invest zal gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk op grond van haar doelstellingen en / of 

wettelijke kaders.  

U heeft het recht de door Anders Invest verwerkte persoonsgegevens in te zien, bezwaar aan te tekenen tegen 

het verwerken van uw gegevens of uw toestemming om uw gegevens te verwerken intrekken, u kunt daartoe 

een verzoek doen aan info@andersinvest.nl waarna wij binnen 30 dagen aan uw informatieverzoek zullen 

voldoen. Vindt u dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt dan kunt u dat aan ons aangeven.   

5. Vragen en Klachten 

Heeft u verder vragen of een klacht? Neem contact op met info@andersinvest.nl / info@vasterinvest.nl of bel 

naar 085-4019312 
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