
Privacy verklaring 

Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 
van de diensten van Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE verstrekt. Verwerking van de 
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
 
Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
Uw naam (voor- en/of achternaam)
Uw telefoonnummer 
Uw e-mailadres 
Uw IP-adres 
Uw bankrekeningnummer
Uw verblijfdagen

WAAROM VAKANTIEHUISJES LOGEREN IN DE LINIE GEGEVENS NODIG HEEFT 

Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
Daarnaast kan Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische 
dienstverlening. 

HOE LANG VAKANTIEHUISJES LOGEREN IN DE LINIE UW GEGEVENS BEWAART 

Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een 
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 



DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor het maken van de 
jaarrekening), sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Logeren in de Linie blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Website (cookies, of vergelijkbare technieken) en e-mail 
Logeren in de Linie maakt op haar website op dit moment (nog) gebruik van cookies. Mailberichten
aan info@logerenindelinie.nl worden rechtstreeks doorgestuurd naar onze mailbox. De site 
hebben we in eigen beheer.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING VOORBEHOUDEN

Logeren in de Linie behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u 
daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst 
opgemaakt op 19 juni 2019.

Met betrekking tot onze verwerking van gegevens van onze gasten bij een eventueel derde 
partij, zie hieronder informatie hierover:

Informatie over ons boekhoudkundig proces
Naar aanleiding van diverse vragen die wij van diverse klanten ontvingen, informeren wij u verder 
over een bijzonder onderwerp uit de AVG, te weten de verwerkingsovereenkomst.
Wat is een verwerkingsverantwoordelijke?
Op grond van de AVG moet iedereen die persoonlijke gegevens van personen verwerkt hier 
zorgvuldig mee omgaan. De AVG geeft hiervoor een aantal normen. Bijvoorbeeld ten aanzien van 
de beveiliging van deze gegevens. Ook schrijft de verordening voor wat er gedaan moet worden 
wanneer onbevoegden kennisnemen van deze gegevens.
De AVG legt dus verplichtingen op aan de organisatie die verantwoordelijk is voor het verwerken 
van de persoonsgegevens. De AVG noemt deze organisaties dan ook de 
verwerkingsverantwoordelijke.
Wat is een verwerkingsovereenkomst?
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een verwerkingsverantwoordelijke een andere 
organisatie inschakelt om namens haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Wij verduidelijken 
dit met een voorbeeld. Een consument vraagt bij een bedrijf een informatiebrochure aan over 
badkamers. De badkamerfabrikant heeft met zijn reclamebureau afgesproken dat alle aanvragen 
naar dit reclamebureau worden gezonden en dat dit reclamebureau vervolgens de brochures 
verstuurt. Hiervoor heeft het reclamebureau echter de persoonsgegevens nodig die de 
badkamerfabrikant heeft ontvangen.
De AVG eist in dat geval dat de badkamerfabrikant een schriftelijke overeenkomst sluit met het 
reclamebureau waarin exact wordt vastgelegd wat het reclamebureau met deze adresgegevens 
wel en niet mag doen. Ook moet het reclamebureau de badkamerfabrikant waarschuwen wanneer
deze gegevens mogelijk in handen van onbevoegden zijn gekomen.



Optreden NAMENS de verwerkingsverantwoordelijke: verwerkingsovereenkomst nodig
Een verwerkingsovereenkomst moet volgens de AVG alleen worden afgesloten wanneer een 
organisatie een derde inschakelt om namens haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het 
onderscheid tussen het uitvoeren van werkzaamheden “namens” iemand en “op verzoek van” 
iemand is bepalend.
Hoe zit het dan met het verwerken van de administratie?
Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. U heeft ons verzocht uw gegevens te verwerken.
Voor de gegevens die wij van u en uw onderneming ontvangen en die nodig zijn om een goed 
advies te geven of de administratie uit te voeren, zijn wij zelf verwerkingsverantwoordelijke. Op 
grond daarvan zijn wij zelf aanspreekbaar op het feit dat wij zorgvuldig met deze gegevens moeten 
omgaan. Een verwerkingsovereenkomst tussen u en ons kantoor is dus niet nodig.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
 
Op de website van Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser 
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE gebruikt deze informatie om de werking van de website te 
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

LINKS 

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE is niet 
verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van andere websites. Raadpleeg het beleid van de 
betreffende website. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@logerenindelinie.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat 
het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarbij kunnen wij u vragen om een kopie van uw 
identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Logeren in de Linie wil u er 
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.



HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Logeren in de Linie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via:
Logeren in de Linie, Schalkwijk, info@logerenindelinie.nl.

De website van Vakantiehuisjes LOGEREN IN DE LINIE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 


