
Privacy Statement Wens Chalets B.V. 

Wens Chalets respecteert uw privacy en die van uw medereisgenoten. Daarvoor zorgen wij ervoor 

dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven. 

Wanneer slaan wij gegevens van u op? 

Als u bij eens een offerte aanvraagt. 

Als u bij ons daadwerkelijk een reis boekt. 

Als u en uw medereizigers de registratie compleet maken. 

Welke gegevens slaan wij van u op? 

Wens Chalets stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derde partijen, behalve wanneer gegevens 

benodigd zijn voor de uitvoering van uw geboekte reis. Bijvoorbeeld als u van tevoren skimateriaal 

wil huren vragen wij u om een aantal gegevens die benodigd zijn voor het boeken van het juiste 

materiaal.  

Gegevens welke wij opslaan bestaan uit uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en (factuur-) adres 

zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw reis. Ook kunnen wij u hierdoor beter van dienst 

zijn wanneer u contact opneemt met ons bedrijf. Gegevens die wij verder vragen in ons 

registratiesysteem zijn uw paspoortnummer om de lokale toeristenbelasting af te kunnen handelen. 

Nieuwsbrief 

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief slaan wij uw gegevens op. Zo blijft u op de hoogte van onze 

ontwikkelingen, acties en meer nieuws. U kunt op ieder moment de nieuwsbrief stopzetten door u 

onderaan de ontvangen nieuwsbrief af te melden.  

Cookies 

Onze site maakt gebruikt van cookies om de functionaliteit van onze website te kunnen verbeteren. 

Hierdoor kunnen wij ook inzicht krijgen over het gebruik van onze website. 

U kunt de cookies op uw apparaat ook altijd zelf via de browser weer verwijderen. 

Beveiliging 

De beschikbaarheid van uw gegevens is beperkt tot diegenen binnen ons bedrijf die de gegevens ook 

nodig hebben. 

De website is beveiligd met een htpps:// protocol. Hierdoor wordt de communicatie tussen u als 

bezoeken van de website en de website versleuteld. 

Uw rechten 

Zoals de AVG ons voorschrijft heeft u ook rechten voor wat betreft uw gegevens Zo kunt u ons onder 

andere vragen om inzage van uw gegevens, aanpassing van uw gegevens, verwijdering van uw 

gegevens en u kunt bezwaar maken tegen de registratie van uw gegevens. 



 

Contact 

Wens Chalets B.V. 
Brinkzicht 20 
3743 EX Baarn 
0035 54 366 77 
chalets@wens.nl 
KVK nummer: 320 70 617 
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