
Privacy Statement 

Vespa Club Europa vzw. (afkorting: VCE) (Ondernemingsnummer BE.0761.752.876) 

Onze maatschappelijke zetel : Schawijkstraat 28A, 2520 Ranst  

 

De VCE vzw respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de 

Belgische wet van 8 december 1992 en de GDPR verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De VCE vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 

1992 en de GDPR verordening die ingaat op 25 mei 2018. 

1. Communicatie via elektronische weg 

Voor elk bezoek aan de website van de VCE herkent de webserver enkel uw domeinnaam automatisch, en niet 

uw e-mailadres. 

Tijdens uw bezoek aan onze site bewaren wij volgende gegevens: 

▪ uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u onze webpagina bezoekt; 

▪ uw e-mailadres als u per e-mail correspondeert met ons; 

▪ alle info die u ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van info-enquêtes en/of inschrijvingen op 

de website). 

Deze informatie wordt gebruikt om: 

▪ u info te geven over informatie, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die 

georganiseerd of aangeboden worden door onze leden en/of partners; 

 

Als u liever geen informatie krijgt via elektronische weg, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder 

punt 4 (zie onder).  

2. Communicatie via de post 

Als u ons uw postadres geeft, zult u enkel de info krijgen waar u om gevraagd heeft of recht op heeft en dit op 

het adres dat u ons doorgegeven hebt. 

Wij gebruiken dit adres : 

▪ om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of 

organiseren; 

Als u liever geen informatie krijgt via de post, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie 

onder). 

3. Communicatie via de telefoon 

Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft, kunt u door onze vereniging opgebeld worden indien we bijkomende 

informatie nodig zouden hebben. 

Als u liever niet meer opgebeld wordt, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder). 

4. Recht van verzet / opt-out 

Ter info: 

Het Opt-out systeem is het systeem voor het op grote schaal verzenden van periodieke e-mail. Het houdt in dat 

de e-mail zonder toestemming vooraf wordt toegestuurd, terwijl de ontvanger kan aangeven het betreffende 

periodiek voortaan niet meer te willen ontvangen. 

Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om u onze diensten (of die van onze leden) 

aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@vespaclubeuropa.com 

 

Als u geen mailings, telefoontjes of e-mails wil ontvangen van welke Belgische onderneming dan ook, kunt u 

contact opnemen met de dienst Robinson van het Belgisch Direct Marketing Verbond: 

▪ telefonisch, op het gratis nummer: 0032-800-91 887 



▪ per brief: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, BE- 1020 Brussel 

▪ on line: www.robinsonlist.be 

5. Recht van toegang, verbetering en verwijdering van gegevens 

U heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. U kunt 

eveneens alle juiste en onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren en 

verwijderen. 

In deze drie gevallen volstaat het om een e-mail te sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie boven). 

6. Doorzending aan derden 

Wij hebben geen partnership of bijzondere relaties met reclameagentschappen op het internet. 

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan noch verkocht aan andere organisaties voor 

commerciële doeleinden. 

Als u denkt dat onze site ons "Privacy Statement" zoals hier beschreven niet respecteert, kunt u direct contact 

opnemen met onze vereniging door een e-mail te sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie boven). 

 

WETTELIJKE BEKENDMAKING 

Door het feit van lidmaatschap van de VCE vzw betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna 

zijn opgesomd 

De VCE vzw heeft als doelstelling u via e-mail of via de website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent 

dat ze correct en bijgewerkt zijn. 

De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld 

langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, 

worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden", zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete 

waarborg. 

Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten. 

De VCE vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik 

van deze gegevens zou veroorzaken. 

De naam en het logo van de VCE, namen en logo's van verenigingen, firma's, producten en diensten die op de 

website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk 

misbruik ervan is verboden. 
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Privacy Statement 

Vespa Club Europa vzw. (abbreviation: VCE) (Company number BE.0761.752.876) 

Our registered office: Schawijkstraat 28A, 2520 Ranst 

 

The VCE vzw respects the regulations for the protection of your privacy, in accordance with the Belgian law of 

December 8, 1992 and the GDPR regulation on the protection of privacy with regard to the processing of 

personal data. 

The VCE vzw is responsible for the processing of your data within the meaning of the law of December 8, 1992 

and the GDPR regulation that takes effect on May 25, 2018. 

 

1. Communication by electronic means 

For each visit to the VCE website, the web server only recognizes your domain name automatically, and not 

your e-mail address. 

During your visit to our site, we store the following data: 

• your domain name but not your e-mail address when you visit our web page; 

• your e-mail address if you correspond with us by e-mail; 

• all information that you have given us voluntarily (for example in the context of information surveys and / or 

registrations on the website). 

This information is used to: 

• to provide you with information about news, services or events that we offer or organize, or that are organized 

or offered by our members and / or partners; 

 

If you prefer not to receive information electronically, you can send an email to the address mentioned under 

point 4 (see below). 

 

2. Communication by post 

If you give us your postal address, you will only receive the information you have asked for or are entitled to and 

this at the address you have given us. 

We use this address: 

• to pass on information to you in connection with products, services or events that we offer or organize; 

If you prefer not to receive information by post, you can send an email to the address mentioned under point 4 

(see below). 

 

3. Communication by telephone 

If you give us your telephone number, you can be called by our association if we need additional information. 

If you prefer not to be called again, you can send an e-mail to the address mentioned under point 4 (see below). 

 

4. Right to object / opt-out 

For your information: 

The Opt-out system is the system for sending periodic e-mail on a large scale. This means that the e-mail is sent 

without prior permission, while the recipient can indicate that he no longer wishes to receive the relevant 

periodic information from now on. 

If you would like us to stop processing your data in the future in order to offer you our services (or those of our 

members), it is sufficient to send an email to the following email address: info@vespaclubeuropa.com 

 

If you do not want to receive mailings, phone calls or e-mails from any Belgian company, you can contact the 

Robinson service of the Belgian Direct Marketing Association: 



• by telephone, on the free number: 0032-800-91 887 

• by letter: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heysel Esplanade B46, BE- 1020 Brussels 

• online: www.robinsonlist.be 

 

5. Right to access, correct and delete data 

You have the right to access personal data relating to you and which we process. You can also have all correct 

and incorrect personal data concerning you corrected and removed free of charge. 

In these three cases, it is sufficient to send an e-mail to the address mentioned under point 4 (see above). 

 

6. Forwarding to third parties 

We have no partnership or special relationships with advertising agencies on the Internet. 

The personal data that we process is neither transferred nor sold to other organizations for commercial purposes. 

If you think that our site does not respect our "Privacy Statement" as described here, you can contact our 

association directly by sending an email to the address mentioned under point 4 (see above). 

 

 

LEGAL DISCLOSURE 

By being a member of the VCE vzw, you declare your agreement with the terms of use listed below. 

The objective of the VCE vzw is to provide you with information by e-mail or via the website that it believes is 

correct and up to date. 

The data made available herewith, including the data made available through associated websites, which are 

directly or indirectly accessible through this website, are provided "as is", without express, tacit or implied 

warranty. 

This information may not be complete, up to date, applicable or correct in all aspects. 

The VCE vzw declines any liability for any direct or indirect damage caused by the use of this data. 

The name and logo of the VCE, names and logos of associations, firms, products and services mentioned on the 

website, as well as the form and content of the website itself, are protected by law. Any misuse of it is 

prohibited. 

 

Vespa Club Europa vzw 

http://www.robinsonlist.be/

