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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Geachte lezer, 
 

PLATFORM AMVEST HUURDERS 
Ongetwijfeld bent u van alle kanten al benaderd inzake de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming kortweg genaamd AVG. Ook uw Platform heeft zich aan de regels 
te houden en heeft inmiddels actie genomen. 
 
Om te voldoen aan de nieuwe privacywet hebben we een reglement opgesteld om uw 
persoonsgegevens goed te beschermen. Dit reglement is ook aan advocaten voorgelegd 
en is uiteraard dekkend voor uw vereniging. 
 
Op onze website www.platformamvesthuurders.nl treft u het reglement aan waar wij 

ons aan hebben te houden. 
 

HUURDERSVERENIGINGEN 
Blijft het probleem dat onze Huurdersverenigingen zelf ook de wet dienen te volgen en 
moeten zij ook een reglement op stellen om door te zenden aan hun leden resp. huurders. 
Om u behulpzaam te zijn kunnen alle huurdersverenigingen via onze website een model 
vinden wat zij kunnen gebruiken om aan de nieuwe regelgeving  te voldoen. 
 
Dit reglement kunt u zelf invullen en verwerken in uw administratie.  Breng wel uw leden 
op de hoogte van het reglement.  
 
 

LET OP: 
Toezending van ledenboekjes en andere publicaties met informatie van leden of eventuele 
bestuursleden van uw huurdersvereniging aan uw leden,  ook al is het voor intern gebruik,  
is niet meer toegestaan. 
 
Wel is toegestaan de gegevens te publiceren van b.v. bestuursleden van 
huurdersvereniging voor zover zij ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Niet 
ingeschreven bestuursleden dus niet. 
 
Uiteraard zal het Platform u bij staan bij eventuele vragen en aarzel niet om contact op te 
nemen met de secretaris van ons Platform. 
 
 

VOORAANKONDIGING 
 

Hebt u uw agenda 2018 al bijgewerkt?  
 

7 september 2018: 
 

IS HET ZOVER…………………………… 

Viering van het 20-jarig jubileum van UW Platform., welke in Amsterdam in het 

nieuwe kantoor pand van  Amvest “Cruquius” zal plaatsvinden. 
 

Het programma met uitgebreide informatie over ons lustrumfeest vindt u in de  
nieuwsbrief van juni 2018.  
 

Doorgeven mutaties. 

Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing van een 
huurdersvereniging kunt u doorgeven aan mevrouw Els van Es: e-mailadres 

elsvanes@upcmail.nl. 
 

Secretariaat 
Secretariaat: Platform Amvest Huurders, van Beuningenhaven 98,  

2993 EJ Barendrecht   

T: 0180 613571  M: 06 50 645 995 E: info@platformamvesthuurders.nl 
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