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Privacybeleid 

 

De Nachtoppas van Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

De Nachtoppas van Brabant 

Jerney Wermeester 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71632549 

Telefoon: 06- 154 66 888 

E-mailadres: info@denachtoppasvanbrabant.nl 

Website: www.denachtoppasvanbrabant.nl 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

De Nachtoppas van Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan 

ons verstrekt. De Nachtoppas van Brabant gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en het 

afhandelen van je betaling. De Nachtoppas van Brabant verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals 

gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 
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Beveiliging van gegevens 

De Nachtoppas van Brabant maakt via de verwerkersovereenkomst met de provider gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de 

bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.  

De Nachtoppas van Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@denachtoppasvanbrabant.nl 

Gebruik van cookies 

De Nachtoppas van Brabant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een 

cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De 

cookies die De Nachtoppas van Brabant gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt 

het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. 

Wijzigingen 

De Nachtoppas van Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om 

deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage 

Je hebt recht op inzage in je gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in je persoonsgegevens of klachten 

over je privacy kun je sturen naar info@denachtoppasvanbrabant.nl. De Nachtoppas van Brabant reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op jouw verzoek. 
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