
Privacy Policy HOLLAND CAMPER VERHUUR VOF. 

Holland Camper Verhuur VOF, gevestigd aan de Bredeweg 118T, 2261 KB te Zevenhuizen is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacy policy. 

 

Contactgegevens 

https://www.hollandcamperverhuur.nl 

Kievitdreef 26  

2743EE Waddinxveen 

06-39108480 

Financiële gegevens: 

KvK: 24429209 

IBAN: NL35 ABNA 0453524982 

BIC: ABNA NL2A 

BTW/VAT: NL 1738 18 602 B01 

 

J.P. Versloot is de gegevens beheerder van Holland Camper Verhuur VOF en is te 

bereiken via www.hollandcamperverhuur.nl 

 

Holland Camper Verhuur VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. Via ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 

met persoonsgegevens. 

 

Holland Camper Verhuur VOF  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

https://www.hollandcamperverhuur.nl/
https://www.hollandcamperverhuur.nl/
http://www.hollandcamperverhuur.nl/


Dit betekent dat wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 

privacy beleid. 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. 

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen 

wijzen en deze te respecteren. 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt 

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: Holland Camper Verhuur, 

Kievitdreef 2743 EE Waddinxveen per e-mail. info@hollandcamperverhuur.nl 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Holland Camper Verhuur VOF verwerkt ten behoeve 

van de volgende doeleinden: 

• het aangaan van overeenkomsten 

• het versturen van nieuwsbrieven 

• het aangaan van Arbeidsovereenkomsten 

• reclamatie voor verkeersovertredingen 

• alle voorkomende gevallen waarin wij voor u worden aangesproken 

• financiële administratie 

• verzekeringen 

 

 

 



.Voor de hiervoor genoemde doelstellingen kunnen wij de volgende 

persoonsgegevens van u vragen:  

• naam 

• adres 

• woonplaats 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• geboortedatum 

• rijbewijsnummer 

• ibannummer 

Holland Camper Verhuur VOF heeft een kopie van uw ID en uw rijbewijs nodig. Onze 

verzekeraar verlangt van alle huurders en bestuurders een kopie paspoort/ID-kaart en 

het rijbewijs. 

Hoewel wij begrijpen dat niet iedereen deze gegevens graag afgeeft in verband met 

identiteitsfraude, moeten we ook aan de eis van de verzekeringsmaatschappij voldoen. 

Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte documenten. 

U kunt wel het een en ander doen om fraude met kopieën van uw legitimatiebewijzen te 

voorkomen? 

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met hulp van de KopieID App beveiligen. Zo 

staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de KopieID App 

downloaden in de Apple AppStore of de Google PlayStore.  

Ook wanneer u de ‘Kopie ID App’ niet gebruikt, kunt u uw legitimatie bewijs veilig bij ons 

aanleveren: 

• Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks 

onderaan. 

• Schrijf op de kopie, dat het een kopie is. 

• Schrijf op de kopie, dat deze kopie bestemd is voor Holland Camper Verhuur VOF 

• Schrijf op de kopie, de datum waarop u de kopie afgeeft. 

 rijbewijsnummer a.u.b. niet doorhalen. Dit nummer is nodig om de geldigheid van uw 

rijbewijs te kunnen controleren.  



Google Analytics 

Holland Camper Verhuur VOF  maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-

service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van 

“cookies” (tekstbestandjes welke op uw computer worden geplaatst) om de website te 

helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 

informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 

gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de 

website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te 

bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende 

instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle 

mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website 

geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en 

voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.” 

(bron: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html).  

 

Verstrekking aan derden 

De Holland Camper Verhuur VOF website bevat links naar websites van derden. De in dit 

document vermelde richtlijnen t.a.v. uw privacy en gegevensverzameling, zijn enkel van 

toepassing voor het gebruik van www.hollandcamperverhuur.nl 

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien 

dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onze boekhouding en verzekeringen Wij 

geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij 

hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html


waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te 

verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 

persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor 

geeft. 

Minderjarigen  

Wij verwerken GEEN persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 

jaar). 

Bewaartermijn 

Holland Camper Verhuur VOF  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

 

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 

de volgende maatregelen genomen; 

• alleen toegang voor bevoegde werknemers 

• alleen toegang via inlogcode en wachtwoord 

• beveiligde omgeving 

• back-ups worden veilig opgeslagen 

• geen open internetverbindingen 

 



Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we 

van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook 

heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf 

of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u 

te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Juridisch voorbehoud 

Holland Camper Verhuur VOF heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in 

acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de 

website niet garanderen. Holland Camper Verhuur VOF sluit iedere aansprakelijkheid uit 

voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onjuistheden en/of 

onvolledigheden in de informatie op deze site.  

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen 

wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij 

dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u 

naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan 

contact met ons op. 

 


