
Privacy Policy 
Onze cookies 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de 

site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden als de website 

wordt bezocht bijvoorbeeld voor de websitestatistieken. Het gebruik van cookies is veilig. Websites worden makkelijker 

in gebruik door cookies. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. 

Cookie instellingen 

Wij gebruiken de volgende cookies: 

• Functioneel: Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist); 

• Statistieken: Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist); 

• Social Media: Voor het laten functioneren van like buttons; 

Ons Privacy statement 
Dit is een samenvatting van de wijze waarop we informatie verzamelen, verwerken, opslaan en anderszins gebruiken en 

uw rechten met betrekking tot die informatie. 

Verzamelen 

We kunnen op verschillende manieren informatie verzamelen, waaronder via telefoongesprekken, onze 

websites, huurcontracten en andere bronnen, zoals externe dienstverleners en zakelijke partners. 

We verzamelen informatie van klanten tijdens het reserveringsproces en via huurtransacties, zoals naam, 

emailadres en betaalkaartgegevens. 

We gebruiken “cookies” en andere elektronische hulpmiddelen om, volgens uw instructies, statistische 

informatie over uw gebruik van onze websites te verzamelen. 

Doelen 

De informatie die u verstrekt zal gebruikt worden voor het leveren van de diensten die u aanvraagt. 

We gebruiken de contactgegevens die u verstrekt om met u te communiceren ten behoeve van het leveren van 

deze diensten. 

We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u informatie toe te sturen over onze diensten. 

Wij gebruiken persoonlijke informatie voor onze eigen analytische doeleinden en om ons in staat te stellen 

onze klanten te helpen door het verbeteren van onze diensten en websites. 

Delen 

Mogelijk verstrekken we uw informatie aan aangewezen externe dienstverleners. Bijvoorbeeld voor de 

afhandeling van betalingen via pin of credit cards. 

We verkopen uw informatie niet aan externe partijen. 

Uw gegevens kunnen vanuit uw woonland of -regio overgebracht worden naar landen zoals de Verenigde 

Staten, voor verwerking en opslag in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw gegevens mogen uit 

uw woonland of -regio overgebracht worden om de door u gevraagde diensten te leveren. 

Uw rechten 

U hebt het recht tot toegang, herziening of bijwerking van de Persoonsgegevens die we over uw bewaren. 

In bepaalde omstandigheden kunt u ook rectificatie of het wissen van uw Persoonsgegevens aanvragen, of 

beperking van onze verwerking of bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten. 

We zullen ons best doen om uw aanvraag in te willigen, maar we behouden ons het recht voor om bepaalde 

beperkingen en vereisten op te leggen. Boekingen in ons reserveringssysteem en aangegane 

huurovereenkomsten mogen wij gedurende 7 jaar niet uit onze administratie verwijderen. Wanneer we 

toestemming gebruiken als basis voor verwerking, mag u die toestemming te allen tijde intrekken. 

Bijvoorbeeld een email nieuwsbrief. 

Bewaring en beveiliging 

We passen redelijke maatregelen toe om Persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, ongeoorloofd 

gebruik, openbaarmaking of wijziging. 

We streven ernaar passende fysieke, procedurele en elektronische beveiligingsmaatregelen te hanteren om uw 

Persoonsgegevens te beschermen. 



In het algemeen bewaren we klantgegevens zo lang als we nodig achten voor het doel waar het voor 

verzameld is, dan wel zo lang door de wet is toegestaan of vereist. Er zijn meerdere redenen voor verzameling 

en vele toepasselijke wetten, waardoor het niet praktisch is om in dit Beleid de toepasselijke bewaarperioden te 

vermelden. 

Vragen en wijzigen 

Bij vragen of opmerkingen over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken kunt u contact met 

ons opnemen via boatsandbites@gmail.com. 

We mogen dit Beleid op ieder moment aanpassen, maar wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van 

toepassing. 

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 08 juni 2020 
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