
Privacy Statement 
  
1. Inleiding 
Bescherming van privacy van haar gasten is een belangrijke kernwaarde in de 
dienstverlening van De Wentehoeve. Om die reden gaan wij ook integer, transparant 
en zorgvuldig om met de aan onze in bewaring gegeven persoonsgegevens. De 
Wentehoeve verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan 
de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens De 
Wentehoeve verwerkt, en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van 
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden. Wij raden u aan 
om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 
 
2. Persoonsgegevens 
De Wentehoeve verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor 
verschillende doeleinden.  
Boeking- en verblijfsgegevens  
Met het boeken van een of meerdere overnachtingen gaat u een overeenkomst met 
De Wentehoeve aan. Hiervoor hebben wij uw naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mailadres, dag van vertrek en aankomst en uw betaling gegevens 
nodig. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen bij wie u het 
boekingsproces heeft doorlopen. Eventueel kunnen wij om aanvullende gegevens 
vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of 
voorkeuren.  
 
3. Ontvangers 
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten 
De Wentehoeve, behalve in een van de volgende omstandigheden. 
Met uw toestemming 
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen 
doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming 
voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. 
Om juridische redenen 
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de 
gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. 
Wettelijke verplichting 
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens 
verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van 
fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de 
belastinginspecteur op grond van art. 47 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten 
slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle 
van de toeristenbelastingaanslag. De Wentehoeve maakt afspraken met de 
ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden 
behandeld. 



 
4. Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een 
wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons 
basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u 
onze diensten te kunnen leveren. 
 
5. Recht van inzage  
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u 
verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van 
(de minimaal benodigde gegevens van) uw identiteitsdocument. In onze reactie 
lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en wij geven u 
daar ook een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen uw persoonsgegevens 
worden verwerkt en hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen. 
 
6. Aansprakelijkheid 
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, 
is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. De Wentehoeve kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze 
website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het 
gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of links naar de 
websites van derden. 
 
7. Klachten 
Als u vindt dat De Wentehoeve u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u recht om 
een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een 
klacht kunt indienen. 
 
8. Overig 
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring 
periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 
	


