
Privacy verklaring 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke 

gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Roek Vakantiebungalows houdt 

zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

In het kader van dienstverlening legt De Roek Vakantiebungalows gegevens vast voor de 

uitvoering van een overeenkomst zoals onze gastenadministratie en /of de 

informatieaanvraagadministratie. 

De gegevens van onze administratie kunnen worden gebruikt om gerichte informatie en 

aanbiedingen over onze producten en diensten te geven en uw mening daarover te 

vragen.  

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, 

kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: De Roek Vakantiebungalows, 

Karweg 2, 6731 BX Otterlo. U kunt ook een email naar info@deroek.nl sturen.  

Wijzigen of verwijderen van gegevens 

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of  verwijderen of 

afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U heeft verder het 

recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking 

hebben, worden verwerkt.  

Beveiliging gegevens 

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide 

veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen 

tot deze gegevens. 

Gebruik van Cookies 

De website van De Roek Vakantiebungalows maakt gebruik van cookies. Cookies zijn 

kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon 

worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over uw 

websitebezoek bijgehouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert, dan is 

het niet mogelijk om in te loggen.  

Wie plaatst cookies? 

In sommige gevallen plaatst deroek.nl cookies en in sommige gevallen worden er cookies 

geplaatst door andere partijen dan deroek.nl. In dat laatste geval geldt het privacy- en 

cookiebeleid van die andere partij.  

Wat doen wij met deze cookies? 

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en 

dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer u inlogt voor 

internetbankieren, de zoekmachine op de website gebruikt of een digitaal formulier 

invult.  

Ook gebruikt De Roek cookies voor het verzamelen en analyseren van bepaalde 

gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoe 

lang u op onze website bent en hoe vaak u terugkomt. Deze gegevens worden gebruikt 

om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. De Roek 

verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de 



informatie die u ons zelf gegeven hebt. Op de persoonsgegevens die De Roek verwerkt is 

ons privacybeleid van toepassing. 

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?  

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten 

verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen 

dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo 

instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden.  

Nieuwe ontwikkelingen 

De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast 

gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. 

Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien 

u onze site bezoekt. 

 

 

 


