
Privacyverklaring  
 
Het is belangrijk dat er veilig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Om u te 
beschermen tegen misbruik van uw persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Caravan Center Lisse B.V. is gebonden aan deze wetgeving. 
 
In deze privacyverklaring legt Caravan Center Lisse B.V., gevestigd aan de Leidsevaart 13, 
2161 AR,  te Lisse,  met KvK nummer 28047788 (hierna “CCL”), uit welke persoonsgegevens 
CCL verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat 
haar cookiebeleid is. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle aan haar gelieerde 
ondernemingen. 
 
CCL respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website 
http://www.caravancenterlisse.nl/, haar (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. CCL 
gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
 
In het kader van de dienstverlening van CCL of wanneer u anderszins contact heeft met CCL 
(bv via e-mail, via het contactformulier website) legt CCL de door u opgegeven gegevens 
vast.  
 
U kunt te allen tijde de website van CCL anoniem bekijken, zonder enige persoonlijke 
gegevens met CCL te delen. 
 
Doeleinden van verwerking persoonsgegevens 
 
CCL gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw 
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens heeft 
verstrekt (relatiebeheer/facturatie en betalingen/klaarzetten caravan/bestellingen leveren). 
Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden 
verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van 
de overeenkomst met CCL of indien dit wettelijk verplicht is. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar oordeel van CCL noodzakelijk is, 
of nodig is in verband met andere wetgeving. 
 
Gegevensbeveiliging 
 
CCL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
CCL werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde 
communicatie (bv informatie via contactformulier). Daarnaast neemt CCL maatregelen met 
betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs-)beveiliging (bv alleen bevoegde 
personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens). 
 
Cookies 
 
CCL maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser of 
de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Deze cookies 

http://www.caravancenterlisse.nl/


worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. U kunt de besturingselementen in 
uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt cookies 
kunnen gebruiken en uw toestemming intrekken door cookies te wissen of te blokkeren. 
 
Rechten omtrent uw persoonsgegevens 
 
U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die CCL van 
u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar info@caravancenterlisse.nl.  
Tevens kunt u verzoeken de gegevens te laten wijzigen of verwijderen.  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. Op deze rechten bestaan enkele 
uitzonderingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we 
wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met 
een overeenkomst met u. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
 
Indien u van mening bent dat CCL niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u 
er zelf met CCL niet bent uitgekomen, kunt u zich wenden tot  de Autoriteit 
Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren. 
 
Aanpassingen privacyverklaring 
 
We kunnen de in deze privacyverklaring opgenomen informatie op elk gewenst moment 
wijzigen of aanvullen. Controleer deze verklaring dan ook regelmatig. 
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