Privacy
Het is het beleid van Strand49 om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Geregistreerde informatie
Om het mogelijk te maken u van diensten van Strand49 te voorzien, is het nodig dat wij specifieke
informatie registeren. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens
de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP), indien dit nodig is, in onze
gegevensverzameling geregistreerd worden. Van de aanvragers van informatie kunnen de volgende
gegevens geregistreerd worden:
•
•
•
•

Naam, adres, geboortedatum, telefoon- en faxnummer en e-mailadres(sen)
De toestemming van de aanvrager hem van relevante extra informatie te voorzien (permission E-mail)
Abonnementen van last-minutes en/of nieuwsbrieven
Bron van de aanvraag.
Van iedere gast worden vervolgens de boekingsgegevens vastgelegd:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeker
Object
Datumgegevens
Gegevens betreffende het gezelschap
Overige gegevens betreffende de boeking
Betalingstermijnen
Betalingsgegevens
Opmerkingen van de boeker of van de verhuurder
Bron van de aanvraag.
Als u in de Strand49 databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de
over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het volgende emailadres: Recptie@strand49.nl of schriftelijk naar Strand49, Ruigeweg 49, 1752 HC Sint
Maartensbrug. Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn
vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in
de databank van Strand49 thuis horen, dan kunt u Strand49 vragen de gegevens aan te passen of te
verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u bovenstaande adressen gebruiken. Wij zullen de
opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen. Verder mogen wij informatie over u
gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten en aanbiedingen waarvan we denken
dat ze relevant voor u zijn. Ook kunnen wij een beperkte, relevante selectie van uw gegevens aan
derden aanbieden voor het versturen van interessante informatie of leuke aanbiedingen. Uw
informatie zal nooit en te nimmer worden opgeslagen in gegevensbestanden van derden, met uw
toestemming mogen zij uw adresgegevens slechts gebruiken voor een éénmalige aanbieding. Het
gebruik van uw gegevens aan derden zal echter niet gebeuren, indien u bij uw aanvraag/boeking of
daarna aan ons heeft gemeld, dat u daarop geen prijs stelt. Strand49 zal uw gegevens dan niet meer,
voor deze interessante informatie of leuke aanbiedingen, aan derden ter beschikking stellen.
Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie
van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We
gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen
deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te
voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de
identiteit van de bezoeker van onze site. Strand49 is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt
over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke
pagina's worden het meest bezocht?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

COOKIE POLICY
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze boekingsengine te faciliteren, het inloggen op onze
website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies
uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Ook plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om
bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit
profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere
websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, emailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel
zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website
advertenties vertonen aan u. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat
ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw
huidige webbrowser.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van uw browser.

DISCLAIMER
AANSPRAKELIJKHEID
Strand49 betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de
informatie op deze website, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment
waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u
onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen
wij u dit bij ons te info@strand49.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.
Aan de vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten
zijn onder voorbehoud.

U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinked op deze website, nalezen op de
website van de desbetreffende organisatie.
Strand49 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de
informatie op deze website. Reacties van bezoekers vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
Strand49 aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van
reacties van bezoekers. Wij behouden het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te
bewerken.

COPYRIGHT
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van
onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het
downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Strand49 is het niet toegestaan deze site op
andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Het is niet toegestaan deze site te framen. Strand49 acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de Strand49-site gelinkte site.

