
Privacyverklaring en cookies 
 

Indien u via onze website ons een boeking plaatst, verzamelen wij uw persoonsgegevens. De 

gegevens die verzameld worden zijn (bedrijfs)naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en e-mailadres. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden 

verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij 

het uitvoeren van uw boeking. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te 

gaan. 

 

Wij verzamelen deze gegevens om op adequate wijze contact met u op te kunnen nemen 

omtrent het bericht dat u ons via onze website hebt gestuurd. Wij verwerken hiermee uw 

persoonsgegevens in de zin van de AVG en doen dit op grond van een wettelijke verplichting, 

de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst, uw goedkeuring en/of een redelijk 

belang.  

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt binnen de Europese Unie, tenzij 

uitdrukkelijk uw instemt met verwerking buiten de EU.  

 

Wij zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. De periode kan gezien 

bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst, verjaringstermijnen en wettelijke verplichtingen 

wisselen.  

 

Wij behandelen uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Onze medewerkers zijn verplicht 

om uw persoonsgegevens, waarvan zij kennisnemen, geheim te houden. Als de wet ons dat 

verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing. 
 

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden verschaft als dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst en/of de door ons geleverde diensten of indien hier een 

wettelijke verplichting toe bestaat.  

 

U hebt de zeggenschap over uw persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens bij ons 

inzien, laten wijzigen, een overzicht opvragen, voorwaarden voor verwerking stellen, 

toestemming voor verwerking intrekken etc. Een en ander behoudens de overige grondslagen 

voor verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over onze privacyverklaring, dan kunt u 

contact met ons of met de Autoriteit Persoonsgegevens opnemen.  

 

Cookies  

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 

computer. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze 

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten 

en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies 

geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen 

dat u tijdens het gebruiken van Internet bij geen cookies ontvangt.  

 

Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

 



Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacyverklaring van, dan kunt u contact met 

ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw 

gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig 

mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 
 


