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Privacyverklaring Huis van Silvie
De vakantiewoning Huis van Silvie met adres Egemsestraat 39 te 8851 Koolskamp wordt
beheerd door VOF LightHouse (hierna “wij” of “we”) met adres Volkaertwegel 19b te 9200
Dendermonde die tevens de beheerder is van de website www.silvie.house (hierna “de
website”).

1. Doel van deze privacyverklaring
We hechten groot belang aan uw privacy en een zorgvuldige omgang met uw
persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het
bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR).
Met deze privacyverklaring willen we u informeren over het verwerken van uw
persoonsgegevens.
Door onze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en
begrepen.

2. Disclaimer
2.1 Disclaimer website
De informatie op de website is van informele aard en bevat de promotionele gegevens
van de vakantiewoning Huis van Silvie. We streven ernaar dat alle informatie zo
nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks onze zorg kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. We wijzen elke aansprakelijkheid af voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of
van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.
Via onze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites die door
derden worden beheerd. We kunnen geen enkele garantie bieden over de volledigheid of
juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en
informatiebronnen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of
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onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke
externe websites en hun inhoud.
U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

2.2 Disclaimer e-mails
De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen
bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.
Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde
bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van
de inhoud en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. We kunnen niet
verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van het bericht tijdens de
elektronische transmissie.

2.3 Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine bestandjes die uw computer of
mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt. We identificeren met deze
cookies geen personen.
We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:
•

Functionele of operationele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten
werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze
website als gebruiker wordt herkend;

•

Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo
plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke
websiteonderdelen populair zijn en helpen ons om de website te kunnen
verbeteren. Sommige van deze cookies zijn van derden zoals bijvoorbeeld Google
Analytics.

Deze cookies bevatten geanonimiseerde gegevens die we niet kunnen gebruiken om u te
identificeren.
Het is mogelijk om via de instellingen van uw internetbrowser niet-functionele cookies te
blokkeren of te beheren.
Bovendien kunt u op elk moment de geïnstalleerde cookies van uw computer verwijderen.
De wijze waarop dit uitgevoerd kan worden is afhankelijk van de gebruikte webbrowser.
Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische
elementen er misschien niet goed uitzien, of dat bepaalde toepassingen niet gebruikt
kunnen worden.
Het laatst bijgewerkte cookiebeleid kunt u bekijken door te klikken op
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3. Verwerking van persoonsgegevens
3.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?
We verwerken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit als redelijkerwijs
noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot onze contractuele verplichtingen en
wettelijke verplichtingen of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.
We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EUVerordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
We kunnen uw informatie delen:
•

met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw
toestemming hebt gegeven;

•

met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit onze naam, zoals
een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven
verstuurt

We doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste
handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.
We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de
verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren
op zo’n manier de bescherming van jouw rechten.

3.2 Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te
realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen houden we uw gegevens bij gedurende
de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn (5 – 10 jaar). De gegevens die wij verwerken
om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar
bijgehouden zoals de wet voorschrijft.
Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons
gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij we
deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens
binnen dat doeleinde hebben verkregen.

3.3 Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u steeds het recht op:
•

het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door u verleende toestemming voor de
verwerking van persoonsgegevens:

•

een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens

•

een verzoek tot aanpassen van uw persoonsgegevens

•

een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
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•

een verzoek tot de algehele verwijdering van uw persoonsgegevens

•

een verzoek tot gegevensoverdracht

•

een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudig en
kosteloos bezorgen per email aan info@silvie.house of via www.silvie.house/contact.
Als u samen met ons niet tot een oplossing komt dan hebt u het recht om een klacht in te
dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
U vindt de contactgegevens hier: https://www.privacycommissie.be/contact.html

4. Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen
worden onmiddellijk na de publicatie op de website van kracht en we moedigen u aan om
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Belangrijke wijzigingen worden duidelijk
meegedeeld op de website of – indien van toepassing – per email meegedeeld.

5. Contactgegevens i.v.m. vragen rond privacy en
gegevensbescherming
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van
uw persoonsgegevens dan kunt u ons steeds contacteren via www.silvie.house/contact
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