
 
The Perfect Shine BV is lid van CrimiMail en controleert uw gegevens in RentalCheck 
 
 

 
 
CrimiMail wat is het?  
CrimiMail is een internationale database met informatie over gestolen goederen en dubieuze huurders  
Verhuurbedrijven registreren wanbetalers, fraudeurs en dubieuze huurders in de database CrimiMail. Het doel van de 
registratie is de preventie van wangedrag van huurders bij collega-verhuurbedrijven. 
 
CrimiMail waarom? 
Om diefstal en fraude in ons bedrijf en collega-verhuurbedrijven terug te dringen, zodat; 
• onze (verzekering)premies weer acceptabel worden, waardoor; 
• onze huurtarieven voor u aantrekkelijk blijven, 
• en onze huurgoederen altijd voor u beschikbaar zijn. 
 

 
RentalCheck hoe werkt het?  
RentalCheck voorziet verhuurbedrijven van informatie ter beoordeling van de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van 
personen en/of bedrijven. 
Bij het aangaan van een huurovereenkomst controleert het verhuurbedrijf de geldigheid van uw ID-bewijs, juistheid van uw 
naw gegevens, uw kredietwaardigheid en betaalgedrag van u als persoon en/of het bedrijf. 
Tevens vind in de database CrimiMail een controle plaats of u als persoon en/of het bedrijf geregistreerd staat als 
wanbetaler, fraudeur of dubieuze huurder. 
 
 
 
 
 
Registratie in CrimiMail 
CrimiMail werkt volgens de wettelijke bepaling zoals vastgesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
De database met dubieuze huurders is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder  
nummer M1172410. Verhuurbedrijven die lid zijn van de database CrimiMail registreren onder zeer strikte voorwaarden 
wanbetalende, frauderende en dubieuze huurders in de database. 
 
Wat zijn de gevolgen van een registratie?  
Ruim 350 verhuurbedrijven in Nederland maken gebruik van CrimiMail. Een registratie als dubieuze huurder bij CrimiMail 
heeft diverse gevolgen. Aangesloten verhuurbedrijven kunnen:  

• Weigeren om aan u te verhuren;  
• Meer borg vragen;  
• Uitzonderlijke betalingsvoorwaarden eisen;  
• Contante betaling vooraf eisen.  

 
Staat u geregistreerd en/of bent u geweigerd? 
Bent u geweigerd dan kunt u, conform de voorwaarden van het College Bescherming Persoonsgegevens, een schriftelijk 
verzoek tot inzage sturen naar CrimiMail met daarbij: 

• Uitgebreide n.a.w.-gegevens inclusief uw geboortedatum; 
• kopie van uw geldige legitimatiebewijs; 
• toelichting op de aanleiding van de weigering (plaats, datum, verhuurbedrijf); 
• Kamer van Koophandel nummer (indien van toepassing). 

 
 
 
Meer informatie over CrimiMail 
Postbus 333 2740AH Waddinxveen of bel 085 732 55 22 of mail info@crimimail.com of kijk op www.crimimail.nl 

Voorkom registratie! Houdt u aan de overeengekomen bepalingen en betaaltermijnen tussen u en uw verhuurleverancier.  


