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Privacyverklaring 
 

Inleiding 

In d’Ardennen is een merk van Kema Invest NV, gevestigd in de G. Van Campenhoutstraat 59, 
1780 Wemmel in België en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In d’Ardennen verwerkt enkel de 
persoonsgegevens van de klanten & verhuurders om de reservering van accommodaties die 
op zijn platform worden aangeboden, te voltooien. 

In dat kader fungeert In d’Ardennen als 'verwerkingsverantwoordelijke' in overeenstemming 
met de van kracht zijnde wetgeving op het vlak van gegevensbescherming, de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de 'AVG' of ook bekend als GDPR). 

Contactgegevens: 
Kema Invest NV 
G. Van Campenhoutstraat 59 
1780 Wemmel 
België 
+32 (0)456251789 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

In d’Ardennen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

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

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

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 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten 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@indardennen.be, dan verwijderen 
wij deze informatie. 
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

In d’Ardennen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van uw betaling 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• In d’Ardennen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

In d’Ardennen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen 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 In d’Ardennen) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

In d’Ardennen 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: 

• Algemeen: Bewaartermijn niet langer dan strikt nodig is voor de beantwoording en/of 
afhandeling van uw verzoek/vraag. 

• Reservering: Bewaartermijn tenminste 7 jaar na definitieve reservering (i.v.m. 
wettelijke administratieve verplichtingen). 

• Nieuwsbrief: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

In d’Ardennen 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. 
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Google Analytics 

In d’Ardennen maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht 
geven in het gebruik van de website. De volgende handelingen zijn uitgevoerd om deze 
gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren: 

• Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld 
• Bewerkersovereenkomst met Google gesloten 
• Laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. In d’Ardennen 
heeft hier geen invloed op. 

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 In 
d’Ardennen 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@indardennen.be. 

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. 

In d’Ardennen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende 
link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

In d’Ardennen 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 op via 
info@indardennen.be. 
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Derde Partijen 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is: 

-  in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben 
om uw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers (Recranet), 
productleveranciers (bijv. partners die huizen via ons verhuren)  en servicepartners (bijv. 
sleutelbeheerders); 

-  om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij uw persoonsgegevens door 
aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke 
privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens en hierbij verplicht uw 
persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken; 

-  voor het afwikkelen van uw betaling voor de gehuurde vakantiewoning en overige kosten. 
In d’Ardennen gebruikt Mollie als payment service provider. Wij raden u aan de 
privacyverklaring van deze provider goed te raadplegen aangezien deze zelf verantwoordelijk 
is voor de verwerking van uw gegevens in verband met de betaling; 

Deze partijen zijn voornamelijk in België, Nederland of binnen de EU gevestigd, en verwerken 
en gebruiken uw persoonsgegevens enkel ten behoeve van In d’Ardennen. In d’Ardennen 
verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste 
maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen.  

Alleen wanneer In d’Ardennen hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens 
verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop 
dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij 
dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen. 

Cookies  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om 
gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat 
opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten 
cookies hebben we uw toestemming nodig. 

In d’Ardennen maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden 
geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de 
cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of 
intrekken. 

In ons privacy beleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt 
opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 
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We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social 
media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw 
gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze 
partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft 
verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.  

Wilt u uw cookie voorkeuren toch aanpassen? Klik dan op ‘Details tonen’ om de Cookie-button 
om deze aan te passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


