
Privacybeleid 

Dit privacybeleid is van toepassing op onze site (www.ardochamps.com) en alle diensten die we 

aanbieden. 

Luc Diericx, woonachtig Hazelaardreef 22 9820 Merelbeke België, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. 

Verwerking van persoonsgegevens: 

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (  het verhuren van 

onze vakantiewoning) en/of  omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die we verwerken:  Voor-en achternaam- Geboortdatum- Adresgegevens- 

Telefoon-en gsm nummer- Emailadres-  Bankrekeningnummer-De vraag: hoe ben je op deze site 

beland. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken: 

Onze website  en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers 

die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders  of voogd.  We kunnen echter 

niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken 

te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens  over 

kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij 

zonder die toestemming persoonlijke gegevens  hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 

contact met ons op via de contactpagina  Hier,  dan verwijderen we deze informatie. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doelen: 

-Om u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen 

uitvoeren.                                                                                                                                                                    

-Voor de afhandeling van uw betaling en terugbetalingen van huurwaarborgen.   

De informatie wordt dus alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties 

voor bv. commerciële doeleinden.                                                                            

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en betalingen. 

Duurtijd van de persoonsgegevens-bewaring 

Wij bewaren  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 

volgende persoonsgegevens:                        

 Voor-en achternaam- Geboortdatum- Adresgegevens- Telefoon-en gsm nummer- 

Emailadres-  Bankrekeningnummer--De vraag: hoe ben je op deze site beland :   maximaal 1 jaar  

(tevens  afhankelijk van de geboekte huurperiode). 

 

 

https://www.ardochamps.com/contact.php


Delen van persoonsgegevens met derden: 

We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de 

huurovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting . 

 

Gebruik van Cookies 

Op onze site gebruiken we geen technische en  functionele cookies. Enkel analytische cookies  die 

geen inbreuk maken op uw privacy (google analytics). 

Gegevens aanpassen of verwijderen 

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. 

Gelieve hiervoor dan contact op te nemen via onze contactpagina Hier 

U hebt de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder in uw land, de 

Autoriteit  Persoonsgegevens. 

Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen : 

Wanneer de persoonsgegevens  niet van de betrokkene zelf zijn verkregen is dit omdat de 

huurovereenkomst via een derde  persoon/organisatie is verkregen.  In dit geval wordt de 

gegevensbron vermeld in het eerste contact met de betrokkene. 

Beveiliging van persoonsgegevens  

Wij hebben de nodige  veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik  of 

wijziging te voorkomen, van gegevens die we op onze site ontvangen. 

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina Hier   . 

Hoe neem je contact met ons op ivm. ons privacybeleid: 

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen:                                                                       

-Per email:  info@ardochamps.com                     

-Per gsm:   0032484583883                           

-Per brief:  Hazelaardreef 22, 9820 Merelbeke België                              

-Via onze contactpagina Hier     
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