
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Privacy Statement 
Car Drivers Chauffeursdiensten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter 
beschikking gesteld worden indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten en/of wanneer 
op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak het verplicht wordt gesteld om de 
persoonsgegevens te verstrekken. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn 
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Car Drivers Chauffeursdiensten 
streeft te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens na. 

 

Car Drivers Chauffeursdiensten en uw gegevens 
In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd en in de administratie van 
Car Drivers Chauffeursdiensten opgeslagen. Car Drivers Chauffeursdiensten gebruikt de gegevens 
van klanten en partijen die reserveren via de website, e-mail, telefoon en/of fax voor de uitvoering van 
de overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens bewaard om klanten te informeren over de 
ontwikkelingen in het bedrijf en over interessante aanbiedingen van producten en diensten van Car 
Drivers Chauffeursdiensten. Hierbij proberen wij altijd rekening te houden met uw voorkeuren. Op 
basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te 
zien en eventueel te laten wijzigen. Indien u dit zou willen kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek 
sturen naar: 

 

Car Drivers Chauffeursdiensten 

Meeuwelaan 41 
1021HS Amsterdam 
Nederland 

 

Klikgedrag 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen 
ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Car Drivers Chauffeursdiensten houdt bij 
welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang een gemiddelde bezoeker op de site aanwezig 
is. 

 

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. Controleer daarom 
regelmatig dit document om op de hoogte te blijven van updates van ons privacybeleid. 

 
Voor vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Car Drivers Chauffeursdiensten met: 

 

Car Drivers Chauffeursdiensten 

T.a.v. de directie 
Meeuwenlaan 41 
1021HS Amsterdam 
Nederland 

 
 


