
PRIVACY VERKLARING  
BED & BREAKFAST “DE DRIE UILTJES” 

Eigenaar 
De website “dedrieuiltjes.nl” is eigendom van B&B De Drie Uiltjes, statutair gevestigd te Epe en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32168943.  
 
Beleid 
B&B De Drie Uiltjes garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle 
bezoekers van de site. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze 
persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog 
vragen hebt. 
  
Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening, legt B&B De Drie Uiltjes gegevens vast. Altijd uw naam en 
e-mailadres; en bij een reserveringsverzoek ook uw adresgegevens en telefoonnummer. B&B De 
Drie Uiltjes gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw informatie- of reserveringsverzoek 
en (eventueel achteraf) om correspondentie te voeren over ooit beoogde of daadwerkelijk 
afgenomen dienstverlening.  
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. 
B&B De Drie Uiltjes deelt uw gegevens niet met derden.  
  
Recht op inzage, correctie of verwijdering 
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u 
contact met ons opnemen via een e-mail naar info@dedrieuiltjes.nl. Natuurlijk kunt u dit ook 
schriftelijk doen. Ons adres is: B&B De Drie Uiltjes, Officiersweg 65, 8162 EB Epe.  
 
Privacybeleid andere websites 
Op www.dedrieuiltjes.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet 
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover 
verwijzen wij u naar de betreffende websites. 
  
Wijzigingen 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.  
  
Gebruik van cookies 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een 
website via de browser opslaat op uw computer of mobiele device. In een cookie zit informatie 
opgeslagen. 
  
Wij gebruiken Google Analytics cookies 
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als onderdeel van de ‘Analytics-dienst’. 
Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. 
Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw 
handelingen op de website. 
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. 
 
Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 


