Dit is de website van Curacao Exclusief, Handelsnaam van Juffermans Vakantieverhuur B.V.
Ons vestigingsadres is Zuidpoolsingel 172-D, 2408 BR Alphen a/d Rijn
Ons postadres is Zuidpoolsingel 172-D, 2408 BR Alphen a/d Rijn
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 51934701
Ons B.T.W.-nummer is NL850231954B02

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch
uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt
hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). Deze informatie wordt gebruikt voor
intern gebruik of om u later te informeren met betrekking tot nieuws een aanbiedingen. De
informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor
commerciële doeleinden.
Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt voor een correcte afhandeling van uw
boeking.
Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met derden
op internet. Zij hebben van ons toestemming gekregen om advertenties te plaatsen op onze
webpagina’s. Als u een bezoek brengt aan onze site, kunnen die derden op internet dan ook
informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam, uw IP-adres.
Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:
KLM : www.klm.nl
Arkefly : www.arkefly.nl
Europeesche verzekeringen : www.europeesche.nl
ANWB: www.anwb.nl

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email:
info@curacao-exclusief.nl.
Cookies
Op de website van Curacao Exclusief maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:


het analyseren van het gebruik van onze website om onze website daarmee te kunnen
verbeteren;



het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en
diensten mogelijk te maken.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt
ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U
kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt.
Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw
browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Over communicatie per e-mail?
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u
aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met
u opnemen als dit nodig is om u te informeren m.b.t. uw vragen op het reactieformulier die u via
onze website geplaatst heeft.
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te
ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via info@curacao-exclusief.nl of via de website van de
Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien
zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te
gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname
te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen
bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het
hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens
die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve
u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met
ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

