
GDPR / AVG instellen in ADCOUNT 

 

Kies onder instellingen, Configuratie voor GDPR instellingen 

 

 

U heeft de mogelijkheid om bij aanmaken van een nieuwe klant automatisch een mail te versturen 

naar de klant met een link waarmee de klant zijn toestemming kan geven om marketing berichten te 

ontvangen. 



 
 

Type Berichten 

Hier kan aangeven soort berichten u wenst te sturen naar de klant. U kan 5 soorten types opgeven. 

 

Mail instellingen 

Onderwerp 

Dit is het onderwerp van de mail 

Bericht 

Dit is de inhoud van het bericht in html formaat 

Afzender 

Dit is de afzender van het bericht.  

Mail adres 

Dit wordt gebruikt als afzender van de mail 

Link 

Dit is de tekst bij de link wordt vermeld 

  



Voorbeeld van de mail 

 
 

Wanneer men op de link klikt krijgt men de mogelijkheid om zijn voorkeuren in te stellen: 

 

 

Bij het opstarten van het programma worden voorkeuren van de dealers opgehaald en verwerkt 

 



  



Ticket 

Heeft de klant geen mail adres dan kan men er voor kiezen om een ticket af te drukken.  

Op het ticket kan de klant zijn voorkeuren aangeven en ondertekenen. 

Onder het tabblad Ticket kan men de tekst instellen die afgedrukt moet worden. 

  



In het klantenfiche is er een extra tabblad GDPR met de instellingen van de klant  

 

Hier kan men zien wat de voorkeuren zijn van de klant. 

Onder “datum laatste registratie “ kan men zien wanneer de klant zijn voorkeuren heeft bevestigd 

 

Met de knop “Verstuur E-Mail” kan men de mail met de link nogmaals versturen 

Indien de klant geen E-mail adres heeft kan men ervoor kiezen om een ticket af te drukken door op 

Print Ticket te klikken. 

Heeft u de toestemming van de klant op een andere manier verkregen (bv mondeling) dan kan men 

zelf de opties aanduiden en kiezen voor “Manueel toestemming”. Door op de knop manueel 

toestemming te klikken wordt het tijdstip van de toestemming geregistreerd. 

  



Nieuwsbrieven versturen 

Verstuurd u nieuwsbrieven (eventueel via een andere partij zoals mailchimp) dan dient u rekening te 

houden met de instellingen van de klanten. 

Bij het ophalen van de klanten kan u nu filteren van de GDPR velden. 

 


