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Op deze pagina wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het algemeen en 

welke cookies er door onszelf of derden geplaatst worden naar aanleiding van uw bezoek aan 

onze website 

U kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met gegevens die bij ons binnenkomen via 

een formulier op onze website bijvoorbeeld. We zullen deze informatie altijd als vertrouwelijk 

behandelen.  

We geven bijvoorbeeld geen adresgegevens en/of telefoonnummer door aan derde. 

Bij een reservering,  wordt uw naam en auto kenteken en verblijfdatum doorgegeven aan 

Flevo-Natuur Naturistenpark. In verband met de toeristenbelasting en de verplichte 

nachtregistratie van de gemeente. Bij noodgevallen kan er dan altijd achterhaald worden wie 

er aanwezig zijn.  

Maakt u een boeking of reservering dan geeft u automatisch toestemming, mocht u niet willen 

worden opgenomen in ons adressen bestand geeft u dat aan tijdens het contact via de email of 

uw reserveringformulier o.v.v. AVG.   

Om onze website naar behoren te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Een 

cookie is een klein bestandje die met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 

door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Niet alleen zijn cookies belangrijk om de website goed te laten functioneren, maar er zijn ook 

cookies waarvan de effecten niet direct zichtbaar zijn en wel van vitaal belang zijn om de 

juiste inhoud te publiceren op onze website. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld Google 

Analytics. Google Analytics verzamelt anonieme input van onze bezoekers over het gebruik 

van onze website die ons in staat stelt onze website beter aan te laten sluiten op de wensen 

van onze bezoekers. 

De ‘tracking cookies’ die gebruikt worden op onze website, zijn voor analytische doeleinden 

of advertenties en behoren tot de categorie ‘Cookies van derden’. Deze cookies worden niet 

door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen zoals Google, Facebook, Twitter en 

Linkedin. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze 

cookies. 

Als u het niet op prijs stelt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u cookies eenvoudig 

uitzetten via uw browser. Hoe u dit moet doen kunt u terugvinden op de website van de 

Consumentenbond. 

Deze site biedt onder meer een mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

Cookies worden gebruikt om te onthouden of u al geregistreerd bent en of bepaalde 

mededelingen die alleen bedoeld zijn voor ingeschreven / uitgeschreven gebruikers al dan niet 

getoond moeten worden. 



Wanneer u gegevens aan ons doorgeeft door middel van een formulier, zoals bijvoorbeeld 

gevonden kan worden op de contactpagina van onze website, kunnen cookies worden 

ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie. 

Om u een goede gebruikerservaring te kunnen bieden wanneer u onze website bezoekt, bieden 

wij in sommige gevallen de mogelijkheid om uw voorkeuren op te slaan. Om uw voorkeuren 

te onthouden moeten we cookies in te stellen, zodat deze informatie kan worden opgeroepen 

bij uw volgende bezoek aan onze website. 

In sommige bijzondere gevallen gebruiken wij cookies van vertrouwde derde partijen. Dit 

hoofdstuk beschrijft welke cookies van derden u kunt tegenkomen via deze website. 

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, dit is een van de meest gangbare en meest 

betrouwbare website statistieken oplossing. We gebruiken deze software om ons te helpen 

beter te begrijpen hoe onze bezoekers de site gebruiken en de manieren waarop wij uw 

ervaring verder kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen zaken bijhouden als hoe lang u op 

de individuele pagina’s van onze website blijft en welke pagina’s het meest worden bezocht. 

Deze informatie gebruiken wij vervolgens om boeiende inhoud te blijven produceren . 

Voor meer informatie over Google Analytics cookies , zie de officiële Google Analytics 

pagina . 

Testen van nieuwe functionaliteiten 

Soms testen wij nieuwe functionaliteiten of voeren wij subtiele veranderingen door in de 

presentatie van onze website. Wanneer we de nieuwe functionaliteiten aan het testen zijn kan 

het zijn dat we cookies gebruiken om er enerzijds voor te zorgen dat u een goede 

gebruikerservaring blijft behouden bij het bezoeken van onze website en anderzijds kunnen 

we beter begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen. 

Indien wij ook producten verkopen op onze website, is het belangrijk voor ons om statistieken 

bij te houden met betrekking tot hoeveel van de bezoekers van onze website daadwerkelijk 

overgaan tot een aankoop. Voor dit doeleinde kunnen ook cookies gebruikt worden. Dit is niet 

alleen belangrijk voor ons maar ook voor u. Dit omdat we op basis hiervan ons reclamebudget 

zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en u hierdoor de best mogelijke prijs kunnen blijven 

garanderen. 

Social Media knoppen 

Op onze website gebruiken we ook social media knoppen die u in staat stellen om verbinding 

te maken met uw sociale netwerk op verschillende manieren. Om deze knoppen te laten 

werken, plaatsen social media sites waaronder: Facebook, Twitter en Linkedin via onze 

website cookies die gebruikt kunnen worden om uw profiel aan te vullen op hun websites of 

in verband met verschillende doeleinden beschreven in hun respectievelijke privacybeleid. 

Verder gaan op de website, 

Gelezen en akkoord 

 



 

 


