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Uw privacy is voor Van Buuren Quality Horses-Western Manege Van Buuren van groot belang. Wij 
houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze 
altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Van Buuren Quality Horses-
Western Manege Van Buuren allemaal doen met informatie die we van u verkrijgen. 
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op via 

info@westernmanegevanbuuren.nl. 
 
Toegang tot de paardrijlessen en alle activiteiten die plaats vinden bij Van Buuren Quality Horses-
Western Manege Van Buuren 
Wij sluiten met u een lesovereenkomst. De grondslag hiervoor is: noodzakelijk voor de uitvoering van 
een overeenkomst.  
Hiervoor gebruiken wij uw naw gegegevens, telefoonnummer, en e-mail adres. Wij bewaren deze 
informatie tot de lesovereenkomst is opgezegd en zeven jaar daarna ( dat is de wettelijke 
bewaarplicht). 
 
Contact 
Wij nemen telefonisch contact met u op. De grondslag hiervoor is: noodzakelijk voor de uitvoering 
van een overeenkomst.  
Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie tot de lesovereenkomst is 
opgezegd en zeven jaar daarna ( dat is de wettelijke bewaarplicht). 
Wij nemen ook via Whatsapp contact op. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze 
software met uw informatie doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. 
 
Betalingen 
U dient voor al onze diensten per pin te betalen. De grondslag hiervoor is: noodzakelijk voor de 
uitvoering van een overeenkomst.  
Hiervoor gebruiken wij een pinapparaat van de Rabobank. Wij bewaren de facturen tot de 
overeenkomst is opgezegd en zeven jaar daarna ( dat is de wettelijke bewaarplicht). 
Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software met uw informatie doen. Lees dus 
altijd ook hun privacyverklaring. 
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Met uitzondering van onze boekhouder Quadrad Advies&Administratie B.V. , geven wij uw 
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat 
wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij 
hebben met Quadrad Advies&Administratie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten. 
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze 
diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software 
met uw informatie doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.  
 
Cookies 
Onze website gebruikt geen cookies.  
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Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, 
nemen wij de volgende maatregelen: 

 Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord 

 Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de 
systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer er wijzingen zijn, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd 
op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen 
wijzigingen ook apart aan te kondigen. 
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met 
ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 
 
U hebt de volgende rechten: 

 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

 het laten corrigeren van fouten 

 het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens 

 intrekken van toestemming 

 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 
Wij kunnen u vragen om u te legitemeren zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de 
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
 
Klacht indienen 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u 
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
Van Buuren Quality Horses-Western Manege Van Buuren 
Kaapseplein 18 
2572 NC Den Haag 
+31623434632 

info@westernmanegevanbuuren.nl 
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