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Privacyverklaring Zandbank Texel 

Zandbank Texel respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en behandelt de persoonlijke 

informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De gegevens die bij het aanmelden worden ingevult, zijn in 

beheer bij Zandbank Texel. Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan derden bekend worden 

gemaakt, niet worden verkocht en niet worden verhuurd.  

Zandbank Texel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten 

van Zandbank Texel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website 

aan Zandbank Texel verstrekt. Zandbank Texel kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam  

- Uw leeftijd 

- Uw adresgegevens  

- Uw telefoonnummer  

- Uw e-mailadres  

- Uw IP-adres  

WAAROM ZANDBANK TEXEL GEGEVENS NODIG HEEFT 

Zandbank Texel 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 Zandbank Texel uw 

persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst 

van opdracht.   

HOE LANG ZANDBANK TEXEL GEGEVENS BEWAART 

Zandbank Texel 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 MET ANDEREN 

Zandbank Texel 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. Wanneer 

u uw gegevens kenbaar maakt bij een van de samenwerkingspartners (bijv. bij het aanvragen van 

informatie voor vervoer/restauratie) is de betreffende organisatie verantwoordelijk voor het gebruik 

van deze gegevens. Zandbank Texel probeert zover mogelijk er op toe te zien dat ook hier 

zorgvuldigheid wordt betracht.  

RECLAME 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail of via social media op de hoogte 

brengen van onze nieuwe producten en diensten. Wij verzorgen ca. 4x per jaar een mailing waarmee 

wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Bij Iedere mailing is een 

vermelding dat u zich kunt afmelden, waarna wij u uit ons mailingbestand verwijderen. 
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IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Zandbank Texel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het 

IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. 

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zandbank 

Texel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 

zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

GOOGLE ANALYTICS 

Zandbank Texel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zandbank Texel bij Google 

zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw 

computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van 

Google Analytics hier aan.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 

over de website aan Zandbank Texel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie 

over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Zandbank Texel heeft hier geen invloed op. 

Zandbank Texel heeft Google geen toestemming gegeven om via Zandbank Texel verkregen 

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

COOKIES 

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo 

interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn 

cookies en scripts (hierna samen te noemen "cookies"). Cookies kunnen worden gebruikt door 

websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de 

website die jij bezoekt. Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies altijd worden 

geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. 

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of 

een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt 

voor e-mail en telemarketing acties. 

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 sturen naar info@zandbanktexel.nl . Zandbank Texel zal 

zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Zandbank Texel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. 

Check daarom regelmatig het privacy-statement voor ons privacy beleid. 

V.O.F. Zandbank Texel 

De Koog - Texel 
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