
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Boutique Hotel Erkelens verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op 

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

- Locatiegegevens 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld 

omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

-Internetbrowser en apparaat type 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 

is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 

zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem 

dan contact met ons op via info@hotel-erkelens.nl, dan zullen wij deze informatie 

verwijderen. 

 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Boutique Hotel Erkelens verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 



- Boutique Hotel Erkelens analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze 

website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op 

uw voorkeuren. 

- Boutique Hotel Erkelens volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee 

wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. 

 

Delen met anderen 

Boutique Hotel Erkelens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 

links met deze 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. 

 

E-mail en nieuwsbrief 
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, 

dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van 

het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en 

afhandeling daarvan. 

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over 

onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw 

toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de 

nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

 

 

 

 

 

 



Gebruik van cookies 
Om op afstand hulp te bieden via onze website dan wel met u te kunnen chatten, 

wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 

op deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw 

computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel 

dit er voor zal zorgen dat de voorgenoemde diensten geheel niet werken.  

Boutique Hotel Erkelens kan te allen tijde uw handelingen op de website volgen met 

als doel u een goede assistentie te kunnen verlenen. 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of 

verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@hotel-

erkelens.nl. 

 

Beveiliging 
Boutique Hotel Erkelens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op met onze klantenservice of via info@hotel-erkelens.nl 

 

Wijzigingen privacy verklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. 

Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 

deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

 

 


