
Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u. bekijk dit bericht in uw browser

We zijn verhuisd!
Dat uitzicht over de Rotte, dat missen we wel. Maar we zijn inmiddels terug in Rotterdam en dat
bevalt ons uitstekend. We houden nu kantoor aan de Vlambloem. Veel makkelijker te bereiken met
zowel auto als openbaar vervoer (kijk maar) en voorzien van alle faciliteiten die we ons maar
konden wensen. Zoals een grotere ruimte voor overleg in omvangrijk comité of voor trainingen
bijvoorbeeld (daar hoort u binnenkort ook meer over).

We kunnen zelfs elke dag sporten in de bijgeleverde ‘cross fit box’, maar dat enthousiasme moeten
we nog ontwikkelen.

U treft ons vanaf nu aan de Vlambloem 130-2, 3068 JE Rotterdam, pal aan de A20.

Belangrijk om te weten; behalve de locatie verandert er voor u niets. U kunt ons gewoon bereiken
zoals u gewend bent. Via bijvoorbeeld www.isolease.nl, 010-2620220, of @isolease.

Over uw privacy
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan; op 25 mei aanstaande
wordt de nieuwe privacy wetgeving van kracht. We vertellen u
daarom graag hoe wij ermee omgaan. Eigenlijk niets anders
dan we al gewoon deden. We delen uw informatie namelijk
onder geen beding met derden voor commerciële doeleinden
en verzamelen sowieso weinig informatie. U treft de volledige
verklaring hier. 

Bij vragen weet u ons vast te vinden. We zijn slechts een
telefoontje of e-mail ver weg.

https://mailchi.mp/isolease/isolease-verhuisbericht-en-nieuwe-privacywetgeving?e=[UNIQID]
http://isolease.nl/
http://isolease.nl/
http://isolease.nl/contact/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.isolease.nl%2F&h=ATN1hXuLWvL12ZOgUICC1Q-3H_tIBN7K0Kp99RZ0PaXjGDYYXO5E9z3hdS7kILm906JjRI_7ND_z5sz03UzCgISl1HdzbUu_KAyCPM3MNBRm7E0S28OPLErVZ4XjvzwCSHcysvZE0SU9H7EoXpc5AjV8uuLfv5pHPr4EkcjQ
http://www.twitter.com/isolease
http://isolease.nl/privacy-verklaring/
http://isolease.nl/privacy-verklaring/


U blijft toch wel?
Een bijkomstigheid van de nieuwe wetgeving is niet
onbelangrijk; we sturen zo af en toe een nieuwsbrief. Zoals
deze. Niet om u iets aan te smeren, maar om u op de hoogte te
houden van relevante zaken en andere vermakelijkheden. Voor
zover onze informatie strekt wordt dat goed gewaardeerd. We
krijgen zelfs af en toe de vraag ‘waar blijft-ie nou?!’.

Om die reden willen we u wel vragen om toestemming zodat
u deze puike nieuwsbrief met volstrekt onvoorspelbare
frequentie kunt blijven ontvangen. Moet u alleen even HIER
klikken. Excuses hoor, voor het extra werk. Maar we zijn
zoals het ons betaamt wel graag ‘compliant’.
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