
Privacy beleid Bungalow-Ameland 
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen als u van 
onze website gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw 
gebruikservaring verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening 
betrouwbaar en transparant is. Wij gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens 
om en zorgen dat wij daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bungalow-Ameland. 
U dient zich ervan bewust te zijn dat Bungalow-Ameland niet verantwoordelijk is voor het 
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u 
aan het privacy beleid te accepteren. Bungalow-Ameland respecteert de privacy van alle 
gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons 
verschaft vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer u een boeking maakt of aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de status van uw reservering en betaling te 
communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf 
toe te zenden en om u service berichten te sturen. Wij zullen deze gegevens niet 
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens 
worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bungalow-Ameland of die van een derde 
partij. De persoonsgegevens die wij in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, 
bewaren wij over het algemeen 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen. 
 
Communicatie 
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Bungalow-Ameland toezendt, is het mogelijk 
dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde 
server van Bungalow-Ameland of die van een derde partij. 
 
Cookies 
Wanneer u onze website Bungalow-Ameland bezoekt, wordt een aantal gegevens 
automatisch geregistreerd op onze server. Wij verzamelen deze gegevens om zo een beter 
inzicht te krijgen van onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en de 
werking van de website te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe 
de website wordt gebruikt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt. 
  



 
Hieronder een beschrijving van de cookies die op onze website actief zijn: 
 

Herkomst Soort 
cookie 

Namen van 
Cookies 

Bewaartermijn Doel 

Google Analytics Analytisch ID, CONSENT, 
NID, OGPC, PREF 

2 jaar Google plaatst een cookie 
om clicks en aanvragen te 
kunnen meten om zo onze 
advertentiecampagnes te 
optimaliseren. 
 

Google Analytics Analytisch _ga 2 jaar Onderscheiden van unieke 
bezoekers 

Google Analytics Analytisch _gid 24 uur Onderscheiden van unieke 
bezoekers 

Google Analytics Analytisch _gat 1 minuut Verminderen van het aantal 
verzoeken 

 
 
Marketing 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een plaatsing van een review. Na een verblijf bij 
Bungalow-Ameland wordt u gevraagd om een review te plaatsen op Zoover. De plaatsing 
van een review is op basis van uw toestemming. 
 
Social Media 
U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals 
Facebook, Instagram, Google en YouTube. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met 
naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke 
pagina’s.  
 
Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld, en enkel door ons gebruikt voor de 
doeleinden die hier zijn beschreven. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of tee verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bungalow-
ameland.eu. Bungalow-Ameland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren. 
 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. De aangepaste privacyverklaring kunt u vinden op onze website met 
een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Het is daarom raadzaam om 
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit 
privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons 
opnemen. 
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