
 

 

 

Pilot Klue x DR3Data 

Klue en DR3Data slaan de handen in één om meer waarde te bieden voor B2B marketing en sales. 

Gezamenlijk bieden wij complete data aan van bedrijven die voor jouw organisatie het belangrijkste 

zijn.  

In deze pilot helpen wij bedrijven met het herkennen van bedrijven op hun website en het verder 

verrijken van deze bedrijfsinformatie met bijvoorbeeld contactpersonen en andere interessante 

informatiepunten.  

Voor wie is de pilot? 

De pilot is voor elke B2B organisatie die gerichter te werk wil gaan met B2B marketing, sales en CRM 

verrijking.  

Hoe werkt de pilot? 

Klue en DR3 data zijn complementair aan elkaar. Klue herkent bedrijven die de website van een 

organisatie bezoeken en verrijkt deze met Kamer van Koophandel informatie (SBI – Branche code &  

aantal medewerkers). Dit wordt vervolgens beschikbaar gemaakt in Google Analytics en het 

persoonlijke dashboard.  

DR3Data heeft met hun kwalitatieve database meer informatiepunten van bedrijven beschikbaar. Dit 

zijn bijvoorbeeld omzetklasse, namen van verantwoordelijken binnen een organisatie en 

telefoonnummer. Complete lijst van DR3Data kenmerken is te vinden op hun website.  

Binnen deze pilot krijg je als deelnemer toegang tot een spreadsheet waar alle herkende bedrijven 

op staan inclusief bekeken pagina’s op de website. Er komt een button achter elk bedrijf waar je als 

deelnemer extra informatie kunt opvragen. Dit zullen standaard de volgende karakteristieken zijn: 

• Naam verantwoordelijke(n)  

• Telefoonnummer van de organisatie 

• Omzetklasse van het bedrijf 

Als deelnemer krijg je voor het totaalbedrag 100 credits waar mee je dus 100 keer een interessant 

bedrijf verder kunt verrijken met DR3Data. Je zit dus zelf aan de knoppen en beslist wanneer je een 

bedrijf verder verrijkt. Hierdoor krijg je alleen verdiepende informatie van organisaties die écht 

interessant zijn voor jullie B2B marketing en sales. Deze informatie is te gebruiken voor direct sales, 

verrijking van het CRM en andere doeleinden. 

Hoe zit de pilot in elkaar? 

De pilot is een proof of concept van onze samenwerking. Samen met een selectie van B2B bedrijven 

gaan wij onze kruisbestuiving testen. De pilot bestaat uit een aantal fases: 

1. Installatie van Klue op de bedrijfswebsite 

2. Integratie van Klue met Google Analytics 

3. Toegang tot de persoonlijke Google Spreadsheet met daarin de herkende bedrijven 



Wij zorgen ervoor dat de data stromen aan elkaar gekoppeld zijn door middel van een API. De 

koppeling zorgt ervoor dat de informatie direct beschikbaar is voor gebruik. 

Wat levert de pilot de deelnemer op? 

De pilot is voor de deelnemer een laagdrempelige manier om: 

• Te weten te komen welke organisaties hun weg weten te vinden naar de bedrijfswebsite 
• Gericht data op te vragen over de bedrijven 
• Verhogen van efficiëntie en effectiviteit van B2B marketing en sales 
• Te ervaren hoe data het marketing en salesproces verder verbeterd. 
 

Hoelang duurt de pilot? 

De pilot periode is één maand. Tijdens deze periode zullen we regelmatig om feedback. We horen 

graag wat hoe je er tegen aan kijkt en hoe we het verder kunnen verbeteren. 

De uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 9 november. 

Prijs van de pilot 

De pilot kost voor één maand €150,- ex. BTW. Dit is inclusief alle bedrijfsinformatie. Na de pilot is de 

gekochte informatie van jullie en kun je dit verder inzetten. Na de pilot maand loopt de toegang tot 

de data automatisch af en wordt er niks automatisch verlengd. 

Hoe zit dat met de GDPR? 

De informatie die deze pilot beschikbaar stelt kan persoonsgegevens bevatten. De persoonsgegevens 

zijn verzameld door DR3Data in overeenstemming met GDPR. Meer informatie hierover vind je op 

https://www.dr3data.nl/privacy-en-cookies/. Branche en omvang gegevens zijn openbare gegevens 

van bedrijven (rechtspersonen) en mogen gewoon gebruikt worden.  

Wij gaan de data gebruiken voor telefonische opvolging, kan dat? 

Ja dat kan. Echter wanneer een persoon vraagt hoe je aan de data komt is het belangrijk om 

transparant te zijn. Indien de persoon wil dat de gegevens verwijderd worden uit het systeem dan 

dien je daar gehoor aan te geven. 

Andere vragen over GDPR 

Heb je een andere vraag over de GDPR en deze pilot? Neem dan contact op met Ruud Buijserd (Klue) 

085 – 1304 287 of Wilma Pranger (Functionaris voor de Gegevensbescherming DR3Data) 088 028 

3830 of gegevensbescherming@dr3data.nl 
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