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Privacy verklaring  
 

Bonnema Watersport B.V. tevens h.o.d.n. Bonnema Schaatssport (hierna: “Bonnema Watersport”), 
gevestigd en kantoorhoudende te (1231 NK) Loosdrecht, aan de Oud-Loosdrechtsedijk 272C, gaat op 
zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens van huurders, kopers en gebruikers en bezoekers van onze 
website en handelt daarbij binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring leggen we onder meer uit waarom de 
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, om welke gegevens het gaat en welke rechten u heeft. De 
privacy verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Bonnema Watersport. 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Bonnema Watersport is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens Bonnema Watersport/ Bonnema Schaatssport: 
Oud-Loosdrechtsedijk 272 C 
1231 NK Loosdrecht 
035 – 5825255 
www.bonnemawatersport.nl  
schaatsen.info   
info@bonnemawatersport.nl  
 
Welke gegevens verzamelen we en gebruiken we? 
Bonnema Watersport verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens van klanten: 
 
- Identificatiegegevens (zoals NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer); 
- Contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer); 
- Financiële gegevens (bankrekeningnummer); 
- Locatiegegevens (per boot); 
- Gegevens over uw activiteiten op onze websites; 
- BTW nummer; 
- KvK nummer; 
- IP-adres. 
 
Bonnema Watersport gebruikt persoonsgegevens van klanten met name voor de volgende doeleinden: 
- Het behandelen en afhandelen van (online) boekingen voor verhuur en toebehoren; 
- Het behandelen en afhandelen van aankopen; 
- Het opstellen van huur- en koopcontracten; 
- Het behandelen en afhandelen van betalingen; 
- Het behandelen en afhandelen van verzoeken voor stalling; 
- Het behandelen en afhandelen van verzoeken voor reparaties en onderhoud; 
 
Wat is de grondslag voor het verwerken van uw gegevens? 
De verwerking van persoonsgegevens door Bonnema Watersport is gebaseerd op: 
- Toestemming van de klant; 

Wanneer de verwerking op uitdrukkelijke toestemming van de klant is gebaseerd, dan heeft u het 
recht heeft om de toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan 
de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming. 
 

http://www.bonnemawatersport.nl/
http://www.schaatsen.info/
mailto:info@bonnemawatersport.nl
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- Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 
Hierbij kan gedacht worden aan een verhuurovereenkomst, verkoopovereenkomst, 
stallingsovereenkomst, en/of onderhoud- en of reparatieovereenkomst.  

- Gerechtvaardigd belang 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van beveiligingscamera’s ter bescherming 
van personen, goederen en gebouwen.  

- Wettelijke verplichting 
Hierbij kan worden gedacht aan de archiefwet.  

 
Het niet verstrekken van de benodigde persoonsgegevens kan ertoe leiden dat verhuur-, verkoop-, 
onderhoud- en/of reparatieovereenkomsten niet kunnen worden gesloten en dat Bonnema Watersport 
de verzochte diensten of producten niet kan leveren.  
 
Wat doen wij aan het beveiligen van uw persoonsgegevens? 
Bonnema Watersport neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bonnema Watersport heeft de 
volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  
- Alarmsystemen; 
- Cameratoezicht; 
- Privacy beleid, inclusief instructie aan en afspraken met medewerkers; 
- Het gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in 

verkeerde handen terecht komen; 
- Technische en organisatorische maatregelen, waaronder wachtwoord beveiliging en dubbele 

verificatie. 
 
Hoe lang worden mijn gegevens door uw bewaard? 
De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, waaronder de AVG en fiscale 
bewaarplicht. De exacte termijn hangt af van het soort persoonsgegeven en het doel waarvoor ze 
verwerkt worden en wordt door Bonnema Watersport bijgehouden in een register. Gegevens worden niet 
langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.  
 
Worden mijn gegevens gedeeld met derden? 
In opdracht van Bonnema Watersport verlenen derden bepaalde onderdelen van onze dienstverlening 
(zoals bijvoorbeeld het online boekingssysteem). Bonnema Watersport maakt afspraken met deze partijen 
(verwerkers) om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze 
afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Uw gegevens worden niet verwerkt in 
landen buiten de Europese Unie.  

 
Welke rechten heeft u? 
- Recht op inzage: het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u 

verwerken. 
- Recht op vergetelheid: het recht om persoonsgegevens te laten wissen. 
- Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens te laten corrigeren/wijzigen. 
- Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
- Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere 

partij.  
- Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
- Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
Heeft u een dergelijk verzoek? Dan kunt u contact opnemen via bovengenoemde contactgegevens. 
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Cookies? 

Als u onze website(s) bezoekt, dan verwerken we persoonsgegevens met cookies We gebruiken 

technische cookies om de website te laten functioneren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


