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Marsh respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

Geachte cliënt, 

 

Marsh nv hecht enorm veel waarde aan de privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens, waaronder 

persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij steeds zorg voor de naleving 

van de Belgische en Europese wet- en regelgeving. 

 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in de Europese 

Unie. De AVG betekent de belangrijkste wijziging van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming 

in Europa van de laatste 20 jaar. 

 

Deze verordening introduceert wijzigingen in de vereisten voor gegevensbescherming die gevolgen hebben 

voor Marsh (Marsh, wij, onze) en onze klanten in het kader van onze dienstverlening. 

 

Wij dienen daarom wijzigingen aan te brengen in onze Algemene Aanstellingsvoorwaarden of in onze 

dienstverleningsovereenkomst met u (Overeenkomst). 

 

Ook vindt u hier ons Privacybeleid aangepast aan de AVG, zoals gepubliceerd op onze website 

www.marsh.be. 

 

Naargelang u een particulier of een onderneming bent, gelieve hieronder op de link te klikken die op u van 

toepassing is. 

► U bent particulier. 

► U bent een onderneming én Marsh wordt vergoed op basis van commissie. 

► U bent een onderneming én heeft met Marsh een dienstverleningsovereenkomst. 

 

Wanneer uw werknemers of leden via Marsh een verzekering hebben afgesloten of bij een 

verzekeringsprogramma zijn aangesloten, verzoeken wij u dit bericht met hen te delen via uw intranet of e-

mail. 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen op privacy.belgium@marsh.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henri Steyaert, CEO Marsh BeLux 

Marsh nv 

 

https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Privacy Notice- Belgium- Dutch.pdf
http://www.marsh.be/
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Privacy Notice- Belgium- Dutch.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Privacy Notice- Belgium- Dutch.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Privacy Notice- Belgium- Dutch.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Client DPA_Commission_NL.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Client DPA_Commission_NL.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Client DPA_Commission_NL.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Client DPA_SLA_NL.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Client DPA_SLA_NL.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Client DPA_SLA_NL.pdf
mailto:privacy.belgium@marsh.com

