
B&B de Zandtaart respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat 
de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. 
  
Als u onze website bezoekt... 
U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties 
waarbij wij wel informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw 
boeking te verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze nieuwste en aantrekkelijkste 
aanbiedingen via onze e-mail service. 
 
Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens? 
We zullen u ten allen tijde laten weten waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben en 
hoe we deze informatie gebruiken. B&B de Zandtaart stelt deze gegevens onder geen beding 
zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve: 

• als B&B de Zandtaart hier wettelijk toe verplicht wordt; 
• als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van B&B de Zandtaart-diensten of om de 

rechten van B&B de Zandtaart zelf te beschermen. 

Hoe gaat B&B de Zandtaart om met de gegevens van mijn verblijf? 
Als u een verblijf via onze site boekt, worden deze gegevens alleen gebruikt om uw reservering 
zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw eventueel 
aanvullende wensen. Deze gegevens helpen ons om de site en het productaanbod beter te 
kunnen aanpassen op uw wensen. 
  
Hoe gaat B&B de Zandtaart om met veiligheid en kwaliteit? 
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste 
technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk 
aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens zullen voldoen. 
Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen bieden en 
uw boeking zo goed mogelijk kunnen verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze 
nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen via onze e-mail service. Wij gaan zeer zorgvuldig met 
uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens die u 
doorgeeft bij het boeken van een reis, of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden secuur 
bewaard in onze database. Indien u zich wenst af te melden van onze e-mail service, kunt u dat 
gemakkelijk doen vanuit de nieuwsbrief. 

 


