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Privacyverklaring 

 
Uw privacy is belangrijk voor ons en staat voorop in deze aanpassingen. Om u duidelijkheid te geven 
over waar wij uw gegevens voor gebruiken, in het licht van de nieuwe EU-regels voor 
gegevensbescherming, is onze privacyverklaring bijgewerkt.  
 
Belangrijke informatie 
We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld. 
We delen uw gegevens niet met derden of externe partijen. We gebruiken uw persoonsgegevens 
uitsluitend om onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze 
producten en diensten per nieuwsbrief. 
 
Welke persoonsgegevens 
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze 
producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze 
gebruiken. 
 
Onze Diensten 
Zon Sneeuw Bergen verhuurt zijn vakantiehuizen en/of appartementen privé en biedt zijn 
accommodaties gedurende het hele jaar aan.  
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld? 
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn en u te informeren over 
onze producten en diensten. Wij verwerken de volgende gegevens: 
 
- Voor- en achternaam van u als hoofdreiziger 
- Uw E-mailadres 
- Uw mobiele nummer 
- Uw woonadres 
- Aantal personen reisgezelschap 
 
Marketing 
We houden u graag via nieuwsbrieven en social media (facebook-instagram) op de hoogte van onze 
producten en diensten. U hebt het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze 
informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrieven 
via de nieuwsbrief of per mail.  
 
Wettelijke verplichtingen 
We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan de gemeentelijke toeristenbelastingen die 
moeten worden afgedragen in Oostenrijk tijdens uw vakantie.  
 
Verbetering en personalisering van onze producten en diensten 
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in 
klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om productfunctie s te 
prioriteren of deze te identificeren.  
 
Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een 
bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.  
 



 

Versie 1-2022 / Pagina 2 van 2 
 

 

Privacyverklaring 

 
Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 
 
Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement 
Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we 
persoonsgegevens, zoals uw naam en mailadres moeten verwerken om het betreffende probleem op 
te lossen.  
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn 
verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien u uw account wilt opzeggen, 
vragen we u contact met ons op te nemen. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens 
zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn 
te bewaren.  
 
Vragen en klachten 
Indien u nog vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u altijd 
contact met ons opnemen. 
 
Cookies 
Cookies gebruiken wij niet. 
 
Team Zon Sneeuw Bergen 
 
 
 

Disclaimer Zon Sneeuw Bergen 
 
Algemeen 
Zon Sneeuw Bergen verleent u hierbij toegang tot Zonsneeuwbergen.nl (de Website) en nodigt u uit het 
aangebodene te boeken. Zon Sneeuw Bergen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud 
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 
 
Beperkte aansprakelijkheid 
Zon Sneeuw Bergen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan 
te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van 
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen 
met Zon Sneeuw Bergen. 
 
Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zon Sneeuw Bergen. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van Zon Sneeuw Bergen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van 
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 
 


