
Privacy en cookies 

Cookies 

Om er voor te zorgen dat onze websites goed werken maken we gebruik van cookies. 

Wat zijn cookies? 

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van websites. Cookies van 
Autoinkoopspecialist.nl zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn 
veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. 
Hoe lang blijven cookies staan? 
De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot 
enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen. 

Cookies verwijderen of uitschakelen 

Cookies kun je altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het 
aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Let op: de 
meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt. 

Privacy statement 

Autoinkoopspecialist.nl biedt haar service op het gebied van voertuigbemiddeling aan. Door de 
aard van deze dienstverlening beschikken we over bepaalde gegevens van onze gebruikers. Dit 
zijn uitsluitend gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door onze gebruikers zijn verstrekt en die 
we nodig hebben voor de uitvoering van de opdracht. 
Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat we de persoonlijke informatie zorgvuldig en 
vertrouwelijk behandelen. Ook zullen we ervoor zorgen dat elke verwerking van je gegevens 
voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Door ons informatie te verstrekken ga je ermee 
akkoord dat Autoinkoopspecialist.nl deze overeenkomstig dit privacy statement mag gebruiken. 
De verkoopsites waar jij je persoonlijke gegevens op achterlaat, zijn een onderdeel van 
Autoinkoopspecialist.nl. De verstrekte persoonlijke gegevens zullen we nooit aan andere partijen 
verstrekken en uitsluitend intern gebruiken om je bijvoorbeeld op de hoogte te houden van de 
aanbiedingen, je nieuwsbrieven toe te sturen, je te informeren over het (opnieuw) aanbieden van 
diensten van Autoinkoopspecialist.nl en aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners te 
doen. Indien je hier bezwaar tegen hebt of jouw gegevens wil corrigeren of opvragen, dan kun je 
contact met ons opnemen. 
Jouw gegevens zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Autoinkoopspecialist.nl 
en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek. Autoinkoopspecialist.nl 
verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of 
een rechterlijke uitspraak. Wil je geen nieuwe taxatie ontvangen, dan kan je dit telefonisch of per 
e-mail doorgeven aan de klantenservice van Autoinkoopspecialist.nl. 
Ga je akkoord met een bieding, dan zullen de gegevens van de kopende partij via een e-
mailbericht aan je bekendgemaakt worden. Ook zullen jouw gegevens via een e-mailbericht aan 
de koper bekendgemaakt worden. Het is niet toegestaan deze gegevens aan derden te 
verstrekken. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden vastgelegd. Dit doen wij in ons en jouw belang. 
Op deze wijze hoef je veel minder of geen schriftelijk informatie te verstrekken. Bovendien is 
achteraf altijd vast te stellen welke afspraken wij telefonisch gemaakt hebben. 
Bezoekers die een review achterlaten, geven ons toestemming deze te publiceren op onze 
website. Mocht je een voertuig bij ons hebben aangemeld, dan zullen we uitsluitend de 
voertuiggegevens inclusief eventuele afbeeldingen en een globale locatie zichtbaar maken voor 



ons netwerk van erkende voertuigdealers. Jouw contactgegevens worden uitsluitend verstrekt 
aan een eventuele koper indien er een overeenstemming wordt bereikt. 

 


