
Privacyverklaring 
De Stichting Klavervier is een reisorganisatie die het voor de consument mogelijk maakt om 
(reis)producten/diensten af te nemen. Bij Stichting Klavervier beseffen we dat privacy erg belangrijk 
is. Ons privacybeleid is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door Stichting 
Klavervier worden aangeboden.  
 

1. Persoonsgegevens U zult worden gevraagd uw gegevens op het reserveringsformulier te 
vermelden als u een reis wilt boeken of informatie wilt opvragen. Deze informatie is vereist 
om de door u opgegeven informatie te verifiëren, een offerte of boeking te kunnen maken 
en de (reis)overeenkomst te kunnen aanvaarden, voor logistieke doeleinden rond het 
verzenden en/of retourneren van reisbescheiden, voor vragen of klachten en voor het 
voeren van een (financiële) verplichte administratie. Stichting Klavervier zal het opgegeven 
(e-mail)adres gebruiken om te corresponderen met u en haar klanten.  

2. Persoonsgegevens De gegevens worden voorts gebruikt voor de uitvoering van een met u 
gesloten reisovereenkomst. Zo heeft de eventuele luchtvaartmaatschappij, de 
autoverhuurder of hotelier natuurlijk uw gegevens nodig.  

3. Derden. Stichting Klavervier zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan 
hierboven beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of verordening hiertoe aanleiding 
geeft. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor 
het maken van de reservering. Als Stichting Klavervier betrokken raakt bij een fusie, 
overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, 
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen 
en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.  

4. Inzage, correcties, klacht en toezicht. Mocht u om welke reden navraag willen doen naar de 
gegevens die wij hebben vastgelegd,  mailt u ons dan op: info@stichtingklavervier.nl Wij 
zullen u dan uiteenzetten wat er is vastgelegd en op uw verzoek uw gegevens verwijderen. U 
kunt ook contact met ons opnemen via het onderstaande adres als er verdere vragen of 
klachten zijn over het beheer of gebruik van persoonsgegevens of als u uw gegevens wilt 
laten corrigeren.  
Per post naar: Tormentilstraat 40, 6813 ER, Arnhem. 

5. Wijzigingen. Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd als gevolg van een technische 
verandering en/of wetgeving.  

6. IP-adres en logfiles. Wanneer u onze website bezoekt of opent, leggen onze servers geen 
gegevens vast. Wel worden er altijd serverlogbestanden gemaakt. Deze bevatten mogelijk 
gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het 
bezoek waaraan de browser kan worden herkend. Stichting Klavervier gebruikt deze 
gegevens slechts en alleen om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren om 
de website en het aanbod te optimaliseren. Het IP-adres wordt wel opgeslagen om 
aangeleverde content te kunnen beheren en om de veiligheid van het netwerk te 
garanderen. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen voorts en mogelijk gevorderd worden 
door het Openbaar Ministerie. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts 
als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.  

7. Andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de diensten van 
Stichting Klavervier. Op onze website staan soms hyperlinks of advertenties. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen.  

http://www.google.nl/intl/nl/privacy_glossary.html#serverlogs


8. Onder 16 ? Het is wettelijk gezien niet toegestaan om persoonsgegevens te verwerken van 
jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke 
vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, 
dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen. 
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