
Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij, VOF Evers-ars Villa het Bascour, gevestigd te 

Maarsven 4 5821EG Vierlingsbeek Nederland, ingeschreven bij de KvK onder nummer 

17193539, wijden ons toe om alleen informatie over u te verzamelen m.b.t. het beheren van 

reserveringen, het versturen van facturen, het maken van betalingen, te informeren over de 

b&b en om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. 

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen wanneer u zich toegang 

verschaft tot onze website, reserveringen maakt bij ons of onze partners of op welke manier 

dan ook contact met ons opneemt.  

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen met een bijgewerkte versie op onze 

website. Wij raden u aan door middel van deze pagina regelmatig op de hoogte te blijven en 

ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.  

Indien u de reservering bevestigd gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden van dit 

Privacybeleid. 

Verzamelen van informatie over u 

Wanneer u een reservering maakt of aanvraag doet, dan verzamelen wij persoonlijke 

informatie over u, zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder 

kunnen we informatie verzamelen over uw bedrijf en creditcard gegevens.  

Informatie over u verwerken 

Wij gebruiken informatie over u verzameld om onze Diensten goed uit te kunnen voeren. 

We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om met u te communiceren over een 

reservering of beoordeling, om u te informeren over eventuele wijzigingen of om meer 

informatie te verschaffen over een bestaande reservering. 

We kunnen uw informatie gebruiken om onze website en diensten te verbeteren.  

Uw persoonlijke gegevens gebruiken 

We kunnen over u verzamelde informatie met onze partners delen. Deze gegevens worden 

overgedragen om u een volledige service aan te kunnen bieden. 

 We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die taken uitvoeren 

namens ons. 

We kunnen verzamelde informatie over u onthullen aan derden in verband met eventuele 

fusie, verkoop van eigen aandelen of activa, financiering, acquisitie, afstoting, of ontbinding 

van een deel van ons bedrijf. 

Uw Informatie wordt niet overgedragen aan bedrijven en instanties buiten de EU. 

 

 

 



Data Security 

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We 

nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke 

procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, 

ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.  

Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet 

instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u 

geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen 

wij er echter alles aan doen uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.  

Behoud 

7.1. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie 

bewaren gedurende een periode van ten minste zeven (7) Jaar na reservering te bewaren.  

7.2. Niettegenstaande het bovenstaande, hebt u het recht om de verwijdering van uw 

gegevens te verzoeken. 

7.3. U kunt het wissen van uw gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar 

info@hetbascour.nl. 

U hebt het recht om van ons te verkrijgen: 

Recht op toegang tot uw gegevens. 

Bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of dit beperken of beperken: U kunt ons 

vragen uw persoonlijke gegevens of een deel ervan niet meer te gebruiken of ons gebruik 

ervan te beperken. 

Gegevens wijzigen: U kunt verzoeken om correctie of actualisering van de persoonlijke 

gegevens die wij over u bewaren. 

Gegevens wissen: U kunt ons vragen om al uw of een deel van uw persoonlijke gegevens te 

wissen of te verwijderen. 

Indien u een kopie van uw persoonsgegevens wenst op te vragen, of bepaalde 

persoonsgegevens wenst te wijzigen, te wissen of bij te werken of uw toestemming voor de 

verwerking van gegevens van ons wenst in te trekken, kunt u dit doen door ons te 

contacteren via info@hetbascour.nl met uw verzoek. 

Als u niet tevreden bent, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante 

gegevensbeschermingsautoriteit. VOF Evers-Ars zal zijn volledige medewerking verlenen aan 

een dergelijk onderzoek en zal zich inspannen om alle vragen zo volledig mogelijk te 

beantwoorden 

Herroeping Toegestaan 

Als u ervoor kiest om uw toestemming voor onze verdere verwerking, zoals beschreven in dit 

Privacybeleid, in te trekken, houd er dan rekening mee dat wij mogelijk niet langer in staat 



zijn om u te voorzien van de diensten die u hebt aangevraagd en daarom relevante 

overeenkomsten met u kunnen beëindigen. Bovendien kan van ons worden verlangd dat wij 

uw persoonlijke gegevens blijven bewaren om te voldoen aan wettelijke en reglementaire 

verplichtingen. 

 


