
 

Direct Marketing Spelregels 
 

• In de meeste gevallen is toestemming (opt-in) van de 

ontvanger nodig 

• Toestemming is niet nodig als u bestaande klanten   

benadert  

• Toestemming is niet nodig als een bedrijf een                

e-mailadres voor direct  marketing heeft  gepubliceerd 
of als het bedrijf buiten de EER is gevestigd 

• Ontvangers moeten duidelijk en uitdrukkelijk de       

mogelijkheid geboden worden om verzet aan te      
tekenen tegen de verwerking van hun  gegevens voor 
digitale direct marketing 

 

• Voor het bellen van consumenten is geen                   

toestemming van de ontvanger nodig indien de              
gegevens rechtmatig verkregen zijn 

• Consumenten die eerder verzet hebben aangetekend 

tegen het gebruik van hun gegevens mogen niet         
benaderd worden 

• Consumenten die staan ingeschreven in het                 

Bel-me-niet Register mogen niet benaderd worden,     
tenzij er sprake is van een bestaande klant 

• Ontvangers moeten gewezen worden op de              

mogelijkheid om verzet aan te tekenen  
 

• Voor het versturen van reclamepost aan niet-klanten 

moet doorgaans toestemming worden gevraagd 

• Voor het versturen van reclamepost aan klanten moet 

een belangenafweging worden gemaakt 

• Er mag geen reclamepost worden gestuurd aan een 

persoon die staat ingeschreven in het Postfilter of een 
bedrijf dat staat ingeschreven in het NMI 

• Ontvangers die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen 

het gebruik van hun gegevens voor reclamepost mogen 
niet benaderd worden 

• Voor de verwerking van openbare gegevens is         

toestemming nodig 

• Voor het doorverkopen van klantgegevens is             

toestemming nodig 

• Informeer betrokkenen altijd over de verwerking 

Digitale Direct Marketing   

Telefonische Marketing 

Reclame per Post 

Adressenhandel 

• Als iemand een product of dienst bij u 

gekocht heeft 

• Er moet sprake zijn van een koop– of 

dienstverleningsovereenkomst waar-

door u verplicht bent/was om iets te 

leveren en de klant om daarvoor te 

betalen 

• Iemand is geen bestaande klant  als 

men zich enkel heeft aangemeld voor 

een nieuwsbrief, prijsvraag of          

enquête 

• Een bestaande klant mag alleen bena-

derd worden voor eigen en             

soortgelijke producten en/of diensten 

als de oorspronkelijke aanbieding 

Wanneer is iemand een                 

bestaande klant? 

 

Aan welke eisen moet            

toestemming voldoen? 

Hoe maak ik een                       

belangenafweging? 

Vrijelijk gegeven: u mag iemand niet 

onder druk zetten 

Er moet sprake zijn van een             

duidelijke actieve handeling 

Geïnformeerd 

Specifiek: voor een specifieke        

verwerking en een specifiek doel 

Zorg er voor dat u kunt aantonen 

dat u op de juiste manier               

toestemming heeft gevraagd en   

gekregen 

1) Heeft u een gerechtvaardigd        

belang? 

2) Is de verwerking noodzakelijk om 

het doel te bereiken?  

3) Weegt het belang van uw organisa-

tie zwaarder dan het privacybelang 

van de  betrokkene? 
 



Veelgestelde vragen over Direct Marketing 

V: In welke gevallen is er sprake van het versturen van digitale direct                                            

marketing berichten? 

A: Indien er reclame wordt verstuurd door middel van e-mail, berichten via de telefoon                     

(sms of mms), fora en sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. 

V: Mag ik iemand die informatie bij mijn bedrijf heeft opgevraagd (mogelijke klant)                        

op de verzendlijst voor een nieuwsbrief plaatsen? 

A: Nee dit mag niet. Alleen aan bestaande klanten mag zonder voorafgaande toestemming een    

nieuwsbrief worden verstuurd. 

V: Mag ik consumenten ongevraagd telefonisch benaderen voor direct                                     

marketing doeleinden? 

A: Ja dit mag, tenzij de desbetreffende persoon staat ingeschreven in het Bel-me-niet Register               

of gebruik heeft gemaakt van het recht van verzet.  

V: Mag ik bedrijven ongevraagd telefonisch benaderen voor direct marketing doeleinden? 

A: Een bv, nv of andere rechtspersoon mag ongevraagd telefonisch benaderd worden.                    

Een vof, maatschap en eenmanszaak mogen niet ongevraagd telefonisch benaderd worden. 

V: Mag ik personen ongevraagd benaderen voor een telefonisch marktonderzoek?      

A: Ja dit mag, wel moet u eerst het MOA Onderzoeksfilter raadplegen. In dit register staan               

personen, die zich hebben afgemeld voor telefonisch marktonderzoek, geregistreerd. 

V: Mag ik reclame van andere bedrijven zonder voorafgaande toestemming van de                 

ontvangers meesturen met mijn reclamepost (hostmailing)? 

A: Dit mag alleen als u voorafgaande toestemming van de ontvangers van de desbetreffende          

reclamepost heeft. 

V: Mag ik reclamepost versturen naar  bedrijven die nog geen                                                          

bestaande klant zijn? 

A: Ja dat mag, tenzij een bedrijf bij de KVK heeft aangegeven dit niet op prijs te stellen.                    

Deze bedrijven hebben in dat geval de Non Mailing Indicator (NMI) geactiveerd. 

V: Mag ik gegevens uit het Handelsregister van de KVK (die in het verleden opgevraagd of    

gekocht zijn) gebruiken voor digitale direct marketing? 

A: Ja dit mag indien de gegevens rechtmatig zijn verkregen bij de KVK en als uit de adresbestanden 

blijkt dat het desbetreffende bedrijf geen bezwaar heeft gemaakt. Toestemming is dan niet nodig.   

V: Mag ik gegevens uit het Handelsregister gebruiken om bedrijven te benaderen die een      

bedrijf aan huis (zoals zzp’ers) hebben?  

A: Nee dit mag niet, tenzij er sprake is van een bestaande klant. Het gaat in dit geval namelijk om       

persoonsgegevens, zoals het woonadres, die worden afgenomen uit het Handelsregister. 

A: Dit mag alleen indien u voorafgaande toestemming van de betrokkenen, ieder afzonderlijk,         

hebt verkregen. Ook dient u hen duidelijk te informeren over de doorverkoop van hun gegevens. 

V: Mag ik gegevens van klanten/leden doorverkopen aan derden voor direct marketing                        

doeleinden? 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@consignium.nl |Consignium BV| Larikslaan 14, 3833 AM Leusden| Tel: 035-8795648 

V: Mag ik direct marketing per mail versturen naar bedrijven zonder voorafgaande                 

toestemming? 

A: Dit mag alleen als een bedrijf een e-mailadres heeft gepubliceerd, zoals 

‘salesaanbiedingen@bedrijfsnaam.nl’ voor het ontvangen van direct marketing berichten. 


