
Privacyverklaring 
 
Onze privacyverklaring is van toepassing op al onze leden, bestuursleden, 
bestuurssecretariaat, sponsoren en gebruikers van de website. Als lid van de ASRE Alumni 
Association MRE (‘AAAMRE’), sponsor en/of gebruikmaker van onze website verklaart u op 
de hoogte te zijn van de privacyverklaring en verklaart u zich akkoord met de wijze waarop 
de AAAMRE met uw gegevens omgaat. Als wetgeving ertoe aanleiding geeft, kan de 
verklaring worden aangepast. 
 
De AAAMRE is een netwerk van vastgoed professionals. Een unieke verzameling leden met 
een belangrijke gemeenschappelijke deler: ze hebben allemaal een postdoctorale Master of 
Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) afgerond.  
 
Het doel van AAAMRE is om het netwerk onder de afgestudeerde MRE-ers te behouden, 
versterken en verbinden. De vereniging zet zich daarnaast ook actief in voor verdieping en 
verbreding van het vakgebied. Dit doen we zowel door het organiseren van inspirerende 
bijeenkomsten zoals lezingen en bedrijfsbezoeken als met ons magazine Masterclass. We 
versterken de onderlinge band van de leden door leden te verbinden bij netwerkactiviteiten, 
via social media en door onderlinge uitwisseling van (contact)gegevens binnen onze 
community op de besloten website, waarvoor u dient in te loggen met een persoonlijk 
password. 
 
De AAAMRE vindt persoonlijkheid, betrouwbaarheid als ook transparantie erg belangrijk. 
Om onze activiteiten te doen maken wij gebruik van uw persoonsgegevens die worden 
opgenomen in onze ledenadministratie. De ledenadministratie is opgenomen in de besloten 
website. De AAAMRE kan hierdoor de administratie van de vereniging voeren alsmede u 
gericht over nieuwe activiteiten berichten. In deze verklaring is aangegeven hoe de 
AAAMRE met uw gegevens omgaat, met welk doel en welke rechten u heeft met betrekking 
tot het gebruik van uw gegevens. 
 
1. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?  

● Aangaan en facturatie van het lidmaatschap. 
● Versturen van aankondigingen van netwerkactiviteiten, nieuwsbrieven. 
● Versturen van ons verenigingsblad. 
● Beschikbaar stellen van (contact)gegevens op de website ten behoeve van leden. 
● Community doeleinden tussen de leden onderling. Dit vindt plaats op de website en op 

sociale media. 

2. Welke gegevens verwerken wij?  

● Personalia en contactgegevens, waaronder naam, adres, functie, woonplaats, 
telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). 

● Werkgeversgegevens, waaronder bedrijfsnaam, bedrijfsadres. 
● Financiële gegevens, zoals rekeningnummer. 
● Opleidingsgegevens, zoals scriptietitel, jaargang. 
● Uw password voor onze besloten website. 



 

3. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?  

● Bij inschrijving voor een vereniging 
● Aanvraag voor een verenigingsinformatie 

4. Verstrekking van gegevens aan derden? 
De AAAMRE verstrekt gegevens aan de derden, zoals de ASRE ten behoeve van 
uitnodigingen voor activiteiten, ICT-dienstverleners om het contact met u optimaal te kunnen 
onderhouden en een administratiekantoor om de facturatie van uw lidmaatschap te 
faciliteren. Met de ICT dienstverleners en met het administratiekantoor heeft de AAAMRE 
verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw gegevens slechts te verwerken voor het doel 
waarvoor ze zijn vergaard en met de meeste vertrouwelijkheid. 
 
5. Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
De AAAMRE bewaart uw gegevens, gerelateerd aan uw lidmaatschap niet langer dan twee 
jaren na het einde van het lidmaatschap, tenzij u nog een openstaande rekening bij ons 
heeft lopen. Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen dan kan dat via: info@aaamre.nl. 
Daarnaast kunt u op dit adres ook terecht voor vragen of opmerkingen ten aanzien van uw 
lidmaatschap.  
 
6. Vragen over de gebruikte persoonsgegevens 
Het staat u altijd vrij om u uit te schrijven van onze mailinglijst. Hiervoor kunt u een mail 
sturen aan: info@aaamre.nl. Nadat u bent uitgeschreven ontvangt u echter ook geen 
uitnodigingen meer voor bijvoorbeeld activiteiten. U ontvangt dan nog wel een factuur zolang 
u zich niet heeft uitgeschreven als lid. U kunt uw gegevens zelfstandig inzien, corrigeren en 
verwijderen door in te loggen op onze website en te klikken naar “community/ leden/ profiel”. 
Als u van mening bent dat de AAAMRE niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, kunt u 
een klacht indienen via info@aaamre.nl. U krijgt binnen acht weken een overzicht van uw 
persoonsgegevens en met welk doel ze zijn gebruikt. De secretaris gaat vervolgens met u in 
gesprek om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. U heeft ook de mogelijkheid om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
7. Hoe beveiligen wij (persoons)gegevens? 
De AAAMRE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Heeft u desondanks 
aanwijzingen dat de gegevens niet adequaat zijn beveiligd, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact met ons op: info@aaamre.nl. De AAAMRE vindt het absoluut belangrijk om 
verstrekte gegevens van onze websitebezoekers met alle zorgvuldigheid en 
vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om 
persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. 
Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij 
u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. 
 


