
 

 

 

 

 

 

 

Uitnodigingsservice | Schoonmaakvakdagen 

Deadline:    Maandag 17 oktober 

Bestandsformaat:   Excel (1 tabblad) 

Opmaak relatiebestand:  Zie format relatielijst 

Aantal adressen:   Maximaal aan te leveren adressen 2.500 

Selectiegebied:    Nederland en Vlaanderen 

Selectiecriteria:  Het vakevenement focust zich op de professionele schoonmaak als doelgroep. Vanuit het profiel van 
bezoekers van vorige jaren zien wij de volgende lijst als onze bezoekersdoelgroep: 
• CEO’s van schoonmaakbedrijven 
• Leidinggevenden 
• Rayonmanagers 

• Objectleiders 
• MKB-ondernemers 
• ZZP-ers 

• Schoonmaakprofessionals binnen de zorg, overheid, 
industrie. 
• Gevelbehandelaars 
• Gevelreinigers 
• Glazenwassers 

• Specialistische reinigers 

Aanlevering bestanden:  Upload* de relatielijst via https://www.schoonmaakvakdagen.nl/exposant-schoonmaak-
vakdagen/uitnodigingsservice/ 

Privacy statement 
De organisatie van de schoonmaakvakdagen hecht veel waarde aan jouw privacy en die van jouw relaties. Uiteraard hebben 
wij onze verwerkingsovereenkomst en onze procedures prima op orde. Het is dus volkomen veilig om jouw relatielijsten door 
ons te laten verwerken. 

Belangrijk om te weten: 
- De gegevens worden enkel gebruikt voor het uitnodigen van jouw relaties uit jouw naam. 
- De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor doeleinden die in relatie staan tot de 
uitnodigingsservice. 
- Je upload jouw relatielijst in de standhoudersomgeving van de schoonmaakvakdagen 
- Jouw gegevens worden enkel verstrekt aan de mailhandler die de gegevens enkel en alleen gebruikt voor het versturen van 
de uitnodigingen.  
- De gegevens worden na afloop van de schoonmaakvakdagen direct vernietigd. Enkel en alleen de relaties die zelf daarvoor 
toestemming geven na aanmelden voor de vakdagen worden opgenomen in onze database.  

Richtlijnen: 
- Zorg ervoor dat jouw adressen voldoen aan de gestelde selectiecriteria 
- Relatielijsten dienen te zijn voorzien van adresgegevens en een contactpersoon. De genodigde kan zo op eigen naam 
worden aangesproken in de uitnodiging. 
- Er vindt een ontdubbeling plaats van de relatielijsten, zodat de genodigde uiteindelijk één uitnodiging ontvangt. Essentieel 
is daarom dat de indeling van de lijst voldoet aan het format. 
- Relaties die ook voorkomen in onze e-maildatabase zullen een uitnodiging per e-mail ontvangen. 

Op basis van deze criteria streven we naar een zo kwalitatief en volledig mogelijk bestand, met als doelstelling dat u de juiste 
bezoeker treft tijdens de beurs. 

* Let op; voordat je de uploadmogelijkheid in beeld ziet ben je verplicht om de verwerkersovereenkomst digitaal te 
ondertekenen. Dit doe je d.m.v. het vakje akkoord aan te vinken. 

https://www.schoonmaakvakdagen.nl/exposant-schoonmaak-vakdagen/uitnodigingsservice/
https://www.schoonmaakvakdagen.nl/exposant-schoonmaak-vakdagen/uitnodigingsservice/

