
Privacyverklaring  

Camping en Chaletpark De Klimberg 

 

Disclaimer 

Camping De Klimberg streeft ernaar om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig 

mogelijk te laten zien. Echter, (prijs)wijzigingen, typefouten en afwijkende afbeeldingen worden 

voorbehouden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

Copyright 

Op deze website gepubliceerde teksten en afbeeldingen zijn eigendom van camping De Klimberg. Het 

is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder toestemming 

van de auteur(s) en eigenaars. 

 

Privacyverklaring Camping De Klimberg 

Voor elk bezoek aan onze website en elke overeenkomst die wij sluiten geldt deze privacyverklaring.  

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens 

gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Algemene Verordening 

Gegevensbeschermings stelt. 

 

Doeleinden van de persoonsgegevens 

Als u gebruik maakt van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Deze zijn nodig voor 

het plaatsen en het afhandelen van uw boeking. Als u een boeking plaatst wordt u gevraagd om een 

aantal persoonsgegevens in te vullen. Die worden bijvoorbeeld gebruikt om uw reservering op het 

juiste adres te bezorgen of om met u contact op te nemen over uw reservering als dat nodig is. 

 

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke gegevens we nodig hebben. Wij gebruiken en 

bewaren alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van 

de door u geplaatste boeking.  De gegevens die u ons toestuurt worden zolang bewaard als naar de 

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

daarvan. 

- voor- en achternaam; 

- adres en woonplaats; 

- telefoonnummer; 

- emailadres; en 

- rekeningnummer. 

  

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw 

boeking. Bijvoorbeeld aan de eigenaar van het verhuurobject. 

 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De 

aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 

overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt 

deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Om rapporten over de website 



aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 

campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 

verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

 

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden willen informeren over nieuwe diensten en 

speciale acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij uw graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met ons via onderstaande gegevens. Daarnaast 

heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens tegen onze verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Camping en Chaletpark De Klimberg 

Ommerweg 27 

7797 RD Rheezerveen 

0523-261955 

camping@deklimberg.nl 

 

Website van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op website van derden die door middel van links met onze 

website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze website op een betrouwbare 

veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende 

website de privacyverklaring, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens 

omgaan. 

 

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 

website worden gepubliceerd. 


