
 
Privacyverklaring 

 
Voor het gebruik maken van de diensten van B&B BoerderijBioBed is het noodzakelijk dat wij 

persoonsgegevens van U verwerken. Dit doen wij zo zorgvuldig en veilig mogelijk. 
 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens  
Naam, adres, ID gegevens. 
 
ID gegevens: paspoort/rijbewijs: 
Naam     
Adres  
PC  
Woonplaats  
Telefoon- (mobiel nummer)   
Mailadres:  
BTW nummer  /KVK nummer   (alleen bedrijven) 
 
Doeleinden van verwerking  
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
Eigen Administratie/Facturatie 
 
Na uw verblijf in ons B&B /Appartementenverhuur, kunt u aangeven, of wij uw gegevens, die 
u aan ons heeft doorgegeven, moeten verwijderen of behouden mogen blijven.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met 
S.F. de Bruin van leeuwen 030-6882859, Info@boerderijbiobed.nl 
 
 
Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden.  Wij zullen de door u verstrekte 
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk mocht zijn ivm   
wettelijk verplichting.   
 
De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de 
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.  
 
De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet aan andere partijen 
doorgegeven. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan 
te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd.  
 
Inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens.  Indien u aan ons persoonsgegevens heeft 
verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te 
verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te 
identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te 
wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal 
B&B/Appartementenverhuur BoerderijBioBed een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd 
honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze 
privacyverklaring zijn opgenomen.  



  
 
 
Klachtrecht. Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons 
uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen 
om uw vertrouwen te herwinnen.  
  
U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik 
van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de 
Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl   
  
 
Functionaris van gegevensbescherming BoerderijBioBed heeft geen functionaris van 
gegevensbescherming.  
  
 
Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, 
neem dan gerust contact op. 
Onze contactgegevens zijn: 
 
B&B /Appartementenverhuur  
BoerderijBioBed 
Achtersloot 142 
3401NZ. IJsselstein 
Tel: 030-6882859 
info@boerderijbiobed.nl  
 
 
Door het akkoord te gaan met de privacyverklaring geef ik BoerderijBioBed toestemming om 
mijn persoonsgegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. 


