
Privacyverklaring De Nederlanden - Widget 

Bij het gebruikmaken van onze reserveringswidget (“Widget”) worden bepaalde persoonsgegevens 
verwerkt. Wij, de Nederlanden, zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met jouw 
persoonsgegevens die wij via deze weg van jou verkrijgen en verwerken. Hierbij houden wij ons 
uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt. Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd 
contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn opgenomen onderaan deze verklaring. 

 

Wanneer en waarom worden er persoonsgegevens 
verwerkt? 
• Als je een reservering plaatst of aankoop doet 
Als je bij ons een reservering plaatst (met of zonder aanbetaling) of een aankoop doet (bijvoorbeeld een 
cadeaubon aanschaft), wordt in de Widget tijdens het bestelproces gevraagd om bepaalde 
persoonsgegevens in te vullen. Hierbij gaat het in de eerste instantie om jouw geslacht, voor- en 
achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel een bedrijfsnaam. Ook is het mogelijk om 
aanvullende informatie in een vrij veld toe te voegen. Bijvoorbeeld over jouw dieetwensen of allergieën. 

Deze gegevens worden gebruikt om jouw reservering of aankoop uit te kunnen voeren. Zo zal je na het 
plaatsen van een reservering of het doen van een aankoop een bevestiging ervan kunnen ontvangen 
(via e-mail en/of sms) en kunnen wij vlak voor de reservering een herinnering toesturen. 

Over het algemeen krijgen wij niet de beschikking over betaalgegevens zoals bankrekeningnummers, 
tenzij je ons deze gegevens toestuurt (bijvoorbeeld als wij een bepaald bedrag moeten terugbetalen). 
Veelal wordt terugbetaling echter direct afgehandeld via de betaaldienst die in de eerste instantie 
betrokken was bij de initiële betaling. 

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de uitvoering van de overeenkomst. 

Bovenstaande gegevens worden eveneens opgenomen in ons CRM-systeem (klantendatabase) in 
combinatie met de details van de reservering en/of jouw aankoop. Deze gegevens kunnen wij dan bij 
toekomstig contact of een volgend bezoek gemakkelijk opzoeken en gebruiken om jou beter van dienst 
te zijn. Ook kunnen deze gegevens gebruikt voor (algemene) data-analyse en het opzetten en uitvoeren 
van marketingcampagnes. Indien voor dit laatste op basis van de wet toestemming van jou nodig is, 
dan doen we dat uitsluitend als je daarvoor de benodigde toestemming hebt gegeven. 

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: het gerechtvaardigde belang dat wij bij deze 
gegevensverwerking hebben en/of de vooraf door jou gegevens toestemming. 

Ook kan het zijn dat wij jou achteraf (per e-mail) verzoeken een review te schrijven over jouw ervaring 
met ons. Hiervoor gebruiken wij dan jouw e-mailadres en naam zoals bij ons bekend. Deze review 
kunnen wij dan in combinatie met jouw gegevens publiceren op onze kanalen (waaronder op onze 
website). 

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: het gerechtvaardigde belang dat wij bij deze 
gegevensverwerking hebben. 

• Als je je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief 
In de Widget wordt de mogelijkheid geboden om je aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. Als je 
daar toestemming voor geeft, dan zullen we jouw e-mailadres en naam uitsluitend gebruiken voor het 
toesturen van deze nieuwsbrief. Deze toestemming kan je overigens altijd weer intrekken. Zo bevat 
iedere nieuwsbrief een link waarmee je jezelf, doormiddel van op de link te klikken, eenvoudig kunt 
afmelden. Wanneer je je afmeldt van de nieuwsbrief wordt jouw naam en e-mailadres verwijderd uit 
onze mailingslijst. 

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming. 

• Klantenservice en feedback 
Als je vragen hebt over jouw reservering of aankoop kan je uiteraard contact met ons opnemen. Dat 
kan onder meer door te bellen of te mailen. Om je goed te kunnen helpen kunnen we jou om aanvullende 



gegevens vragen, zoals jouw NAW- en contactgegevens. Dit doen wij alleen voor zover we deze 
gegevens nodig hebben voor het afhandelen van jouw vraag of verwerken van jouw feedback. 

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Hoelang worden de persoonsgegevens verwerkt? 
Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van jou hebben nooit langer dan nodig is om het doel te 
bereiken waarvoor deze in de eerste instantie zijn verzameld. Zo zullen wij jouw naam en e-mailadres 
verwijderen zodra je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Op basis van de wet (fiscale bewaarplicht) zijn we 
wel verplicht bepaalde basisgegevens uit onze klantadministratie te bewaren voor een periode van 7 
jaar. 

 

Welke derde partijen hebben wij ingeschakeld? 
Wij maken gebruik van diensten van diverse toeleveranciers. In het geval deze partijen jouw 
persoonsgegevens verwerken, doen ze dat uitsluitend in opdracht van ons. Zij mogen jouw 
persoonsgegevens dus niet gebruiken voor eigen doeleinden.  

Voor de Widget maken wij gebruik van de diensten van Formitable. Deze partij is de softwareleverancier 
en is in onze opdracht betrokken bij het mogelijk maken van het digitaal online reserveren, maar ook 
het versturen van reserveringsbevestigingen. 

 

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens? 
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering 
van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je (in de meeste 
gevallen) het recht om:  

• in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom; 

• jouw gegevens te laten wijzigen wanneer deze niet (meer) correct zijn; 

• verouderde gegevens te laten verwijderen; 

• bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens; 

• om eerder gegeven toestemming in te trekken; 

• jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen. 

Wanneer je van mening bent dat wij niet goed met je gegevens omgaan of jou niet goed helpen, dan 
kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Een overzicht van alle Europese toezichthouders kan je hier vinden. 

 

Contactgegevens 
De Nederlanden 
Wilco & Caroline Berends 
info@nederlanden.nl 
 

 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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