
Privacyverklaring Bed and Breakfast De Willemshoeve 
 (hierna te noemen De Willemshoeve) 

Via de website www.bbdewillemshoeve.eu worden privacygevoelige gegevens oftewel 
persoonsgegevens verwerkt. De Willemshoeve acht een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig 
verwerkt en beveiligd. 
Priva 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent 
onder andere dat wij: 

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat 
doen wij via deze privacy; 

• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de 
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken 
in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; 
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 
 
Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit 
welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze 
verklaring zorgvuldig te lezen.  
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 oktober 2020. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruik van onze website, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die 
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden 
verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden 
gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet 
mogen of moeten doen. 
 
Wij verwerken van u de volgende gegevens: 

• voornaam en achternaam; 
• aankomst- en vertrekdatum; 
• adresgegevens; 
• e-mailadres; 
• telefoonnummer. 

 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• het gebruik maken van de functionaliteiten op de website; 
• het afhandelen van reserveringsaanvragen en boekingen; 
• het verzenden van informatie, die wij voor u van belang achten; 
• het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website; 
• het verbeteren van onze dienstverlening. 

Bewaartermijnen 
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren 

http://www.bbdewillemshoeve.eu


en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na 
de laatste activiteit, tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft. 

Beveiliging 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
uw persoonsgegevens te beperken. 
 
Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare 
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van 
deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen 
zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring 
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze 
gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via 
onze contactpagina. 
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.  

Op de website van B&B De Willemshoeve wordt gebruik gemaakt van de Reserveringsmodule 
van Bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer 
reserveren bij B&B De Willemshoeve. De persoonsgegevens die via deze Reserveringsmodule 
worden gevraagd zijn: voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mail adres en 
telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

- Het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen; 
- Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website; 
- Het versturen van een review verzoek. 

Voor meer informatie over de gegevensverwerking verwijzen wij u door naar 
de Privacyverklaring van Bedandbreakfast.nl. 

 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
Als u vragen heeft over uw privacy en/of onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een 
e-mail te sturen naar info@bbdewillemshoeve.eu. 

Bed and Breakfast De Willemshoeve 
Grintweg 295 
6704 AR  Wageningen 

https://www.bedandbreakfast.nl/privacy
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:info@bbdewillemshoeve.eu

