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ALGEMENE VOORWAARDEN

Beachrooms en Zandpaviljoen Pier7 / Pier 7 B.V. & Boulevard Suites / Boulevard 17 B.V.
1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met
betrekking tot de huur en verhuur van (1) de Beachrooms alsmede het Zandpaviljoen van Pier 7 B.V., alsmede (2)
de Boulevard Suites alsmede het restaurant van Boulevard 17 B.V. Indien het gaat om gebruik van (een van) de
Beachrooms of het Zandpaviljoen, gelden deze algemene voorwaarden in relatie tot Pier 7 B.V.; indien het gaat
om gebruik van (een van) de Boulevard Suites of het restaurant van Boulevard 17 B.V., gelden deze voorwaarden
in relatie tot Boulevard 17 B.V.
1.2 De Beachrooms en het Zandpaviljoen Pier7 zijn gelegen aan het adres Boulevard Evertsen 1, 4382 AG te
Vlissingen.
De Boulevard Suites zijn gelegen aan het adres Boulevard Evertsen 756, 4382 AC te Vlissingen.
Het restaurant Boulevard 17 is gelegen aan het adres Boulevard Evertsen 2-8, 4382 AD te Vlissingen.
1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met verhuurder een
overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een of meer Beachrooms dan wel het Zandpaviljoen
Pier7 respectievelijk een of meer Boulevard Suites dan wel het restaurant Boulevard 17 te Vlissingen, of een
reservering daartoe heeft geplaatst bij verhuurder.
Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd: gast) wordt verstaan: de huurder en de door de
huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
Onder het begrip ‘verhuurder’ wordt verstaan: Pier 7 B.V. respectievelijk Boulevard 17 B.V.
Onder het begrip ‘accommodatie’ wordt verstaan: de Beachrooms, het Zandpaviljoen Pier7, de Boulevard Suites
en het restaurant Boulevard 17.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2. RESERVERINGEN
2.1 Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen
door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig, tenzij dit schriftelijk overeengekomen is.
2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen te weigeren, dan
wel hieraan speciale voorwaarden te stellen. Het reserveren voor jeugdgroepen is alleen mogelijk bij
Zandpaviljoen Pier7 en dan uitsluitend indien er als zodanig gereserveerd wordt. Niet als zodanig aanmelden kan
ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben.
2.3 Indien verhuurder een reservering in behandeling neemt, zendt verhuurder binnen 24 uur een schriftelijke
bevestiging daarvan naar huurder. Deze bevestiging dient tevens als factuur. Huurder dient deze direct na
ontvangst te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk schriftelijk of per e-mail medegedeeld te
worden aan verhuurder.
2.4 Indien huurder binnen 24 uur na het plaatsen van de reservering niet in het bezit is van een schriftelijke
bevestiging/factuur, dient huurder onverwijld contact op te nemen met de verhuurder (beachrooms@pier7.nl
respectievelijk suites@boulevard17.nl). Zonder bevestiging/factuur is er geen reservering tot stand gekomen
waaraan huurder rechten zou kunnen ontlenen.
2.5 Tussen huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat verhuurder middels de
factuur de reservering aan huurder heeft bevestigd.
3. PRIJZEN
3.1 Huurder is aan verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke
bevestiging tevens factuur van de reservering.
3.2 Alle huursommen zijn, tenzij anders beschreven, exclusief administratiekosten en toeristenbelasting.
3.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw, tenzij anders vermeld.
4. BETALINGEN
4.1 Bij reservering dient huurder het totaalbedrag vooraf te voldoen, tenzij anders is aangegeven. Deze aanbetaling
dient te geschieden binnen 5 (vijf) werkdagen na datum van de bevestiging (tevens factuur) van de reservering
door verhuurder, tenzij anders is aangegeven.
4.2 Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is huurder onmiddellijk na verloop van de
termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder huurder schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog
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4.3

verschuldigde bedrag alsnog binnen 2 (twee) dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt
verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden. Verhuurder heeft in ieder geval het
recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van
artikel 9 van toepassing.
Verhuurder heeft in het geval van annulering steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan
ook te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook vooruitbetaalde bedragen.

5. AANKOMST EN VERTREK
5.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de
reservering vanaf 14:00 uur (in geval van een Beachroom) respectievelijk 15:00 uur (in geval van een Boulevard
Suite) worden betrokken.
Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de
accommodatie vóór 10:30 uur (in geval van een Beachroom) respectievelijk 11:00 uur (in geval van een
Boulevard Suite) verlaten te zijn.
5.2 Enkele dagen voor aankomst in de accommodatie ontvangt huurder een informatieve aankomst-email.
5.3 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum zoals
vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van)
de huurprijs of bijkomende kosten.
6. SPECIFIEKE “HUISHOUDELIJKE” REGELS
6.1 De accommodaties van verhuurder zijn rookvrij. Het is ten strengste verboden te roken in of in de nabijheid van
de accommodaties, alsmede om drugs te gebruiken, te verhandelen of in bezit te hebben in of in de nabijheid
van de accommodaties. Bij een overtreding wordt er direct € 300,- bij de huurder in rekening gebracht.
6.2 Elke accommodatie mag slechts gebruikt worden door het maximum aantal personen dat in de omschrijving
voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld en in de huurovereenkomst is vermeld. Bij overschrijding
van het maximum aantal personen (zonder schriftelijke toestemming) is verhuurder gerechtigd de overeenkomst
per direct te ontbinden zonder dat huurder aanspraak kan maken op enige vergoeding of restitutie.
6.3 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud en reparatie van technische storingen zal huurder zonder recht op
vergoeding of restitutie toestaan dat tijdens zijn/haar verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten
werkzaamheden worden uitgevoerd.
6.4 Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai of anderszins overlast te veroorzaken voor
andere gasten en bewoners in de buurt.
6.5 Honden zijn in de Beachrooms niet toegestaan in de periode van 1 mei tot 15 september.
In de 2-persoons Beachrooms zijn honden het hele jaar door niet toegestaan.
Vanaf 15 september is er max. 1 hond per Beachroom toegestaan. Wanneer de huurder van een Beachroom een
hond meeneemt, dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden. Verhuurder rekent hiervoor een vaste toeslag per
nacht.
Honden zijn in de Boulevard Suites in het geheel niet toegestaan.
Andere huisdieren zijn ook niet toegestaan.
6.6 Parkeren is mogelijk op een parkeerplaats in de omgeving. Indien huurder gebruik wil maken van een
parkeerplaats van verhuurder, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken aan en te reserveren bij verhuurder. Er is
slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Verhuurder rekent hiervoor een vaste toeslag per dag.
6.7 Bij overtreding van een of meer van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels of het niet opvolgen
van aanwijzingen van (het personeel van) verhuurder, is verhuurder gerechtigd de huurder en iedere andere
gebruiker terstond uit de accommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een
gedeelte daarvan plaatsvindt en zonder dat enige vergoeding van schade of kosten van welke aard dan ook
verschuldigd is.
6.8 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit
welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
7. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
7.1 De huurder wordt geacht de accommodatie(s) met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben
aanvaard, tenzij hij binnen 2 uur na het betrekken van de accommodatie(s) bij verhuurder heeft gereclameerd.
Voor zover de huurder niet voor het ontstaan van de schade aansprakelijk is, zal verhuurder, voor zover dit
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redelijkerwijze van haar verlangd kan worden, de schade binnen 2 (twee) werkdagen na de werkdag waarop de
melding is gedaan, (laten) herstellen. De huurder heeft geen recht op korting of schadevergoeding uit welke
hoofde ook.
7.2 De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van
zaken in en rond de gehuurde accommodatie, het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige
inventaris, apparatuur en bijgeboekte artikelen.
7.3 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade
door vermissing of beschadiging van inventaris of (bij)geboekte artikelen van de accommodatie. Eventuele
schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te
worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van
hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
7.4 Kosten ontstaan door schade door huurder of degenen die de huurder vergezellen worden middels een factuur
in rekening gebracht.
8. INTERNETGEBRUIK
8.1 Verhuurder biedt de huurder en degenen die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFinetwerk of via de kabel.
8.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en
software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter
beveiliging van computer en besturingssysteem.
8.3 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen in de internetverbinding en niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
8.4 De huurder en degenen die hem vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een
verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren.
Hij zal zich onthouden van gedrag waarvan overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarmee
schade wordt toegebracht aan verhuurder in de breedste zin van het woord.
8.5 De huurder vrijwaart verhuurder tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op
enigerlei wijze op verhuurder zouden kunnen (trachten te) verhalen als gevolg van handelingen of activiteiten
van huurder of degenen die hem vergezellen op internet.
8.6 Bij het niet (voldoende) functioneren van internet via een WiFi-netwerk of via de kabel in de gehuurde
accommodatie, heeft de huurder geen recht op compensatie.
9. ANNULERINGSKOSTEN
9.1
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd door huurder.
Deze annuleringskosten bedragen:
* 25% van het totale huurbedrag indien de annulering meer dan 3 maanden voor de dag van aankomst valt;
* 50% van het totale huurbedrag indien de annulering tussen de 3 maanden en 1 maand voor de dag van
aankomst valt;
* 75% van het totale huurbedrag indien de annulering tussen 1 maand en 1 week voor de dag van aankomst
valt;
* 100% van het totale huurbedrag indien de annulering korter dan 1 week voor de dag van aankomst valt.
9.2
Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is
gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
10. VOORRESERVEREN
10.1 De mogelijkheid bestaat om een voorreservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven en de
beschikbaarheid nog niet gepubliceerd zijn. Aan deze voorreservering kunnen door beide partijen, zowel
huurder als verhuurder, geen rechten worden ontleend. Indien de voorreservering niet kan worden omgezet in
een definitieve reservering, zal verhuurder de huurder daar zo spoedig mogelijk over informeren. In dat geval
heeft huurder geen aanspraak op enige vergoeding.
10.2 Indien, bijvoorbeeld als gevolg van een verhoging van de toeristenbelasting, de tarieven wijzigen tussen het
moment waarop de voorreservering is geplaatst en het moment waarop het verblijf in een accommodatie
aanvangt, zal huurder de werkelijke tarieven verschuldigd zijn.
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11. OVERMACHT
11.1 In het geval verhuurder als gevolg van overmacht (zoals gedefinieerd in het volgende artikellid), al dan niet
tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is verhuurder in geval van huur
van een accommodatie gerechtigd naar zijn keuze ofwel de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, ofwel zo
spoedig mogelijk een vervangende accommodatie, in de buurt of in een andere periode, aan te bieden aan
huurder, in beide gevallen zonder gehouden te zijn tot enige vorm van (financiële of andere) compensatie of
restitutie aan huurder.
11.2 Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van de
verhuurder, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades,
brand, overstromingen, pandemieën, epidemieën, al dan niet op grond van een pandemie of epidemie of enige
andere genoemde gebeurtenis getroffen noodmaatregelen van overheidswege en andere storingen of
gebeurtenissen, zoals extreme weersomstandigheden, inclusief storm, springtij en meer dan gebruikelijk hoog
water, waardoor het niet mogelijk is om in de accommodatie(s) te overnachten respectievelijk een geplande
activiteit in het Zandpaviljoen respectievelijk Boulevard 17 doorgang te laten vinden.
Daarnaast is ook sprake van overmacht indien een dubbele boeking is ontstaan als gevolg van een storing of fout
van het reserveringssysteem. In dat geval is huurder gerechtigd zijn/haar boeking kosteloos te annuleren en
geldt het bepaalde in artikel 11.1 onverkort.
Verhuurder zal huurder in een geval van overmacht zo snel mogelijk informeren.
11.3 Indien huurder in geval van annulering om welke reden dan ook van een huurovereenkomst voor een
Beachroom dan wel Boulevard Suite de aangeboden vervangende accommodatie of andere boekingsperiode
niet accepteert, heeft verhuurder het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder
gehouden te zijn tot enige vorm van (financiële of andere) compensatie of restitutie aan huurder.
11.4 Indien een geplande activiteit in het Zandpaviljoen dan wel Boulevard 17 geen doorgang kan vinden als gevolg
van overmacht zoals bedoeld in dit artikel, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden. Huurder heeft in dat geval recht op kwijtschelding dan wel teruggave van (het reeds
betaalde deel van) de huursom, behoudens voor zover verhuurder al kosten heeft gemaakt voor de bedoelde
activiteit, in welk geval verhuurder die kosten mag verrekenen met een reeds door de huurder betaalde
huursom, dan wel huurder die kosten na een factuur van verhuurder zal voldoen.
12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken of personen, van
welke aard ook, voorgevallen of ontstaan tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van de accommodaties,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder of (één van) haar werknemers.
12.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende
diensten.
12.3 Huurder is met de gebruiker(s) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en schade aan de gehuurde
accommodatie(s) ontstaan tijdens het gebruik daarvan door huurder en andere gebruikers.
12.4 Bij niet juist gebruik c.q. niet in goede staat achterlaten (inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling)
van de accommodatie(s) worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder verplicht zal zijn onmiddellijk,
op eerste verzoek van verhuurder, te voldoen.
13. KLACHTEN
13.1 Ondanks de zorg en de inspanning van verhuurder kan huurder van mening zijn dat hij/zij een gerechtvaardigde
klacht heeft met betrekking tot zijn/haar vakantieverblijf of de dienstverlening van verhuurder. Huurder dient
een klacht in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van verhuurder te melden.
13.2 Klachten over de schoonmaak van de accommodatie(s) dient huurder binnen 2 uur na het betrekken van de
accommodatie(s) te hebben gemeld.
14. GEVONDEN VOORWERPEN
14.1 Verloren of achtergelaten voorwerpen die door de huurder/gast worden gevonden, dienen door deze meteen bij
een personeelslid van verhuurder te worden ingeleverd.
14.2 Van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen 6 (zes) maanden na de inlevering daarvan bij
verhuurder heeft gemeld, verkrijgt verhuurder de eigendom.
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14.3 Indien verhuurder door de huurder/gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel
voor rekening en risico van de huurder/gast. De verhuurder is nimmer tot toezending verplicht.
15. TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
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PRIVACYVERKLARING PIER 7 B.V. EN BOULEVARD 17 B.V.
Pier 7 B.V., gevestigd aan Boulevard Evertsen 1, 4382 AG te Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Pier 7
Boulevard Evertsen 1
4382 AG Vlissingen
0118-227700
info@pier7.nl
Boulevard 17 B.V., gevestigd aan Boulevard Evertsen 2-8, 4382 AD te Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zowel voor de Boulevard Suites als voor het
restaurant Boulevard 17, zijn de contactgegevens als volgt:
Contactgegevens:
Boulevard 17
Boulevard Evertsen 2-8
4382 AD Vlissingen
0118-227701
info@boulevard17.nl
Wij, Pier 7 B.V. en Boulevard 17 B.V., respecteren de privacy van gebruikers van onze website en dragen er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw
persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaraan stelt.
Deze privacyverklaring luidt gelijk voor Pier 7 B.V. en Boulevard 17 B.V. Indien u slechts diensten afneemt of gebruik
maakt van de website van Pier 7 B.V., kunt u alle verwijzingen naar Boulevard 17 B.V. negeren en andersom.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
- gegevens over uw activiteiten op onze website
- bankrekeningnummer
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming
hebben van hun ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@pier7.nl respectievelijk
info@boulevard17.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo gauw mogelijk.
Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ter vaststelling van uw identiteit, alsmede voor het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten die zien op de door Pier 7 B.V. respectievelijk Boulevard 17 B.V. aangeboden diensten
en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief de (financiële) administratie, zoals bijvoorbeeld t.b.v.
strandabonnementen, organisatie van sport- en spelactiviteiten, diners en feesten.
Indien u ons een e-mailbericht stuurt of via de website een reservering plaatst, worden de gegevens die u ons stuurt
bewaard, zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mailbericht of het reserveringsformulier nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In ieder geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden
bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
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Instemming
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, accepteert u de verwerking van uw persoonsgegevens.
Zoals u hieronder kunt lezen, bent u te allen tijde bevoegd deze toestemming weer in te trekken.
Het is voor Pier 7 B.V. respectievelijk Boulevard 17 B.V. echter niet mogelijk om haar diensten aan u te leveren zonder
uw gegevens.
Het delen van persoonsgegevens met derden
Pier 7 B.V. respectievelijk Boulevard 17 B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van de tussen Pier 7 B.V. respectievelijk Boulevard 17 B.V. en u gesloten overeenkomst of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken
Pier 7 B.V. respectievelijk Boulevard 17 B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Bovendien worden analytische
cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor
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.
Bovendien kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Inzage, correctie, vergetelheid en recht van verzet
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pier 7 B.V. respectievelijk Boulevard 17 B.V.
Tot slot hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben, opgestuurd te krijgen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, een verzoek tot
intrekking van uw toestemming voor of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar
info@pier7.nl respectievelijk info@boulevard17.nl of naar het hierboven vermelde postadres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bezwaar van uzelf afkomstig is, verzoeken wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in deze kopie s.v.p. uw pasfoto, MRZ (de “machine readable zone”, de
strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw
privacy.
Op uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst.
Voorts wijzen wij erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pier 7 B.V. en Boulevard 17 B.V. nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u niettemin de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik bestaan, neem
dan s.v.p. contact op via info@pier7.nl respectievelijk info@boulevard17.nl of het hierboven vermelde
telefoonnummer.
Aanpassing privacyverklaring
Pier 7 B.V. en Boulevard 17 B.V. behouden zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen
op onze website www.pier7.nl respectievelijk www.boulevard17.nl worden gepubliceerd.
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