
 

PRIVACY BELEID 

Deze website wordt beheerd door Van Nuffel Jhonny en zoon BVBA, hierna vermeld als De 
Hophoeve. 

ONZE GEGEVENS 

Van Nuffel Jhonny en zoon BVBA (hierna vermeld als De Hophoeve)  

Adres: Brusselbaan 82, 1790 Affligem 

Tel: 053/68 45 59 

E-mail: info@dehophoeve.be 

Website: www.dehophoeve.be 

BTW: BE 0466.114.593 

Bankrekening: IBA: BE13 393031258139 - BIC: BBRU BE BB 

 

PRIVACY BELEID 

1. Verplichtingen tot gegevensbescherming 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor De Hophoeve en voor onze manier van 
zakendoen die in overeenstemming is met de geldende wetten met betrekking tot privacy, 
gegevenbescherming en -beveiliging. Lees ons privacy beleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe 
we de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Door uw persoonsgegevens ter 
beschikking te stellen, gaat u akkoord met het gebruik ervan zoals omschreven in dit beleid. 

 

2. Persoonsgegevens die u verkiest te verstrekken 

De Hophoeve verzamelt via deze weg geen persoonsgegevens van u, tenzij u vrijwillig verkiest deze 
te verstrekken, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen (uw naam, telefoonnummer en e-
mailadres). De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen en enkel gebruikt om uw 
vragen te beantwoorden, orders te verwerken of reservaties te behandelen. Als u ons uw e-
mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met 
betrekking tot informatie over onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct 
marketing doeleinden). 

 

3. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens 

Om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt onze website regelmatig 
gescand op veiligheidslekken en bekende kwetsbaarheden. 

 



4. Links naar ander websites 

De Hophoeve is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van andere websites, ook 
niet als u op een andere website komt via links op onze site of als u op onze site via een link op een 
andere website komt. Wij adviseren u  het privacy beleid door te lezen van elke site die u bezoekt. 

 

5. Hoe kan u contact met ons opnemen 

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europeese richtlijn 97/66/EC van 24 oktober 
1995, hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens zoals door ons verzameld en verwerkt en 
heeft u recht op het wijzigen of verwijderen van deze gegevens. Als u uw gegevens wilt wijzigen of 
verwijderen, of als u andere vragen het met betrekking tot dit privacy beleid, kunt u contact met ons 
opnemen via info@dehophoeve.be. 

 

 

 

 

 


