
Privacy Beleid Beds4hospitality 
 

info@beds4hospitality.nl 

Een 1e indruk maak je maar één keer! 

 

Beds4hospitality (hierna te noemen B4H), gevestigd aan Bollewerck 12, 4561 JS Hulst, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

http://www.beds4hospitality.nl 

Bollewerck 12, 4561 JS Hulst 

+31629546729 

Jurgen Brand is de Functionaris Gegevensbescherming van B4H. Hij is te bereiken via 
info@beds4hospitality.nl. 

B4H is een B2B en B2C leverancier en verwerkt enkel persoonsgegevens die behoren bij een zakelijke 
functie/rol bij onze (potentiele) klanten en/of leveranciers. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 IP-adres 
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 
 Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 Internetbrowser en apparaat type 
 Onze website maakt gebruik van WordPress, en functionele plug-ins. Hoe we omgaan met de 

persoonsgegevens die voor de werking hiervan verzameld worden wordt verderop 
beschreven. 

 
Wie van ons team heeft toegang? 

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u bij ons heeft opgegeven. Zij hebben 
toegang tot: 

 



 Bestelinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het 
bezorgadres, en 

 Klantinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie. 

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, 
terugbetalingen te doen en om u te ondersteunen. 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@beds4hospitality.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

B4H verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Om met de juiste personen bij onze (potentiële) klanten en leveranciers in contact te kunnen 
treden 

 Om handel te kunnen drijven op de meest efficiënte manier 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

B4H neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
B4H) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

B4H bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens, Personalia, Adres en Bestelgegevens > oneindig > Met deze gegevens binnen 
handbereik, kunnen wij u sneller helpen als u contact met ons opneemt om een nieuwe bestelling te 
plaatsen, garantie op een product wil, een verzekeringsvraag heeft etc. 

 



Delen van persoonsgegevens met derden 

B4H verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B4H blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

B4H gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder 
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u een account aanmaakt, worden 
uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer soms gebruikt om de afrekengegevens 
automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. We gaan dieper op cookies in onder de kop 
WordPress verderop in deze verklaring. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B4H en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@beds4hospitality.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 



B4H wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

B4H neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact met ons op via info@beds4hospitality.nl. 

 

WordPress en plug-ins 

WordPress 

Onze site draait op WordPress. Hoe WordPress omgaat met uw gegevens staat hieronder 
beschreven: 

Reacties 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier 
en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te 
helpen. 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash 
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De 
privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is 
goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie. 

 

Cookies 

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en 
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze 
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang 
geldig. 

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser 
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat 
u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

 

 
 



 
Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, 
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als 
alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. 

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen 
insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met 
ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website. 

 

Sociale deelmogelijkheid 

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 

(“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze 
knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn 
zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen 
invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig 
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies 
verwerken. 

 

Analytics 

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het 
rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie 
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google 
verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

 

Hoe lang we uw data bewaren 

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd 
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in 
plaats van dat we ze moeten modereren. 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook 
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie 
bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). 
Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 

 



Welke rechten u heeft over u data 

Als u reacties heeft achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data 
die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat we 
enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht 
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

 

Waar we uw data naartoe sturen 

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. 

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze 
pagina. 


