Privacy Statement yes-man.nl
1. Crowd Lease B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 63040948.
2.

In dit privacy statement lichten wij u toe uit wat we doen met uw persoonsgegevens
en andere gegevens. Wij adviseren u om dit privacy statement aandachtig door te
lezen. Voor vragen kunt u contact met ons op te nemen via info@yes-man.nl.

3.

Wij bieden onze diensten aan door middel van een online platform op de website
www.yes-man.nl (hierna: ‘Website’).

4.

Als u interesse heeft en/of bereid bent om door middel van een lease, financiering
aan een onderneming te verstrekken of als u een (rechts)persoon bent die
onderneming drijft en een financiering wenst in de vorm van lease kunt u een
contact opnemen via de Website of info@yes-man.nl.

5.

De informatie op de Website strekt uitsluitend ter informatie en is niet gericht op
persoonlijk advies. U mag de informatie op de Website uitsluitend gebruiken voor
privé doeleinden. Voor ander gebruik van de informatie op de Website dient u onze
voorafgaande toestemming te verkrijgen.

6.

Indien u gebruik maakt van de Website en/of daarbij gegevens ter beschikking stelt
kunnen wij in bezit komen van uw persoonsgegevens en andere gegevens (hierna:
‘Gegevens’).

7.

In dit privacy statement wordt beschreven hoe wij uw Gegevens verzamelen,
vastleggen, bewaren, gebruiken, enz.
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.

8.

Indien u niet wenst dat wij informatie over u verkrijgen of ter beschikking (kunnen)
krijgen en uw Gegevens verwerken en gebruiken voor de doeleinden zoals nader
beschreven in dit privacy statement, dan verzoeken wij u (en dient u) niet langer
gebruik te maken van de Website en van de diensten van Crowd Lease B.V.

9.

Als u gebruik maakt van de Website, een nieuwsbrief wilt ontvangen of een verzoek
tot het opnemen van contact indient, dan kunnen wij u vragen om bepaalde
aanvullende Gegevens. Wij zullen dan op een bepaald moment (onder meer) om de
volgende persoonsgegevens kunnen vragen:
- Naam en voornamen;
- Geslacht;
- Geboortedatum en plaats;
- Contact- en adresgegevens;
- Bedrijfsgegevens en gegevens van bestuurders;
- Bankrekeningnummers en andere bankgegevens.

10. Als u het ongewenst acht dat wij Gegevens verwerken, dan moet u die niet aan ons
verstrekken. Dat kan dan tot gevolg hebben dat u geen of niet volledig gebruik kunt
maken van onze diensten.
11. Wij gebruiken uw Gegevens voor:
- het uitvoeren van onze diensten en overige service;
- om onze dienstverlening te verbeteren;

- communicatie met de onderneming waarmee de lease is of wordt gesloten;
- het verrichten van analyses;
- het monitoren van betalingen, betaalstromen en betaaldiensten (waaronder de
betalingsverplichtingen met betrekking tot de lease);
- marketingactiviteiten;
- het versturen van informatie;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
12. Uw Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de
Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens is Crowd Lease B.V. de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.
13. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij daartoe verplicht:
- op grond van wet- en regelgeving;
- op grond van een uitspraak van een rechter of een besluit van een
toezichthoudende instantie (bijvoorbeeld de AFM);
- in het kader van een klacht of juridische procedure,
en voorts in het meer algemene belang en om deelnemers aan het economische
verkeer te beschermen tegen strafbare en/of oneerlijke (handels)praktijken en die te
voorkomen, te beperken en/of op te sporen.
14. Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine digitale bestanden waaruit
informatie kan worden gehaald. De Website kan daardoor makkelijker worden
gebruikt en dient ook om uw voorkeuren te weten te komen en daardoor relevantere
informatie aan u te kunnen tonen. Cookies worden opgeslagen op uw computer,
tablet, telefoon of ander apparaat waarmee u de Website raadpleegt en zijn
doorgaans eenvoudig te verwijderen. Als u niet wenst dat wij informatie over u
verwerken door middel van cookies, dan moet u cookies blokkeren en/of (direct)
verwijderen. Het kan daardoor voorkomen dat de Website niet optimaal door u kan
worden gebruikt.
15. Informatie op de Website (waaronder dit privacy statement) kan van tijd tot tijd
worden gewijzigd en u wordt daarover doorgaans niet actief door ons geïnformeerd.
U wordt daarom verzocht de Website geregeld te bezoeken en u op de hoogte te
stellen van de actuele informatie.
16. Onze contactgegevens zijn:
- Crowd Lease B.V.
- Karel Bouwmanstraat 15, 5362 HM Vught
- E-mail: info@yes-man.nl
17. Op dit privacy statement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen
voortvloeiende uit of verband houdende hiermee dienen – bij uitsluiting – te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank voor ‘s-Hertogenbosch.

2

