
PRIVCACY BELEID VAN SANS RANCUNE H.O.D.N. HOUSE OF OUTDOOR & OPTICS 

…PRETTIG LOPEN WINKEL 
 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sans Rancune verwerkt van haar 

klanten. 

Indien u zich inschrijft in ons klantenbestand en uw persoonsgegevens aan Sans Rancune verstrekt, 

geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. 

Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke: 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Sans Rancune, handelend onder de naam House of Outdoor & Optics, Prettig Lopen Winkel hierna te 

noemen “House of outdoor”. Handelsadres: Diependaalsedijk 12 + 14 3601 GK te Maarssen telefoon 

0346556166, KvK 30112844 

De verantwoordelijke  functionaris is bereikbaar via info@houseofoutdoor.nl of via bovenstaand 

telefoonnummer. 
 

2. Welke gegevens verwerkt House of outdoor en voor welk doel 

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

            a) voor- en achternaam 

            b) E-Mail gegevens 
             

2.2 House of outdoor verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

 doeleinden: Het verspreiden van onze nieuwsbrief. 

 Uw naam, en emailadres worden gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief,

 uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van House of outdoor. 

2.3 Bij aankoop door House of Outdoor van een inruilartikel (bijvoorbeeld een verrekijker of 

telescoop) wordt een inkoopverklaring ingevuld en worden de volgende persoonsgegevens 

verwerkt: 

a) Naam (van de verkoper) 

b) Adres (Straatnaam, postcode en woonplaats van de verkoper) 

c) Email gegevens (t.b.v.2.1) 

2.4  House of Outdoor verwerkt de in sub 2.3 genoemde persoonsgegevens t.b.v. in- en verkoop 

van margegoederen en worden in de daarvoor staande termijn in de boekhouding bewaard. 

 

E-mail berichtgeving: 

House of Outdoor gebruikt uw naam en e-mailadres dus om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie 

over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelding voor deze 

mailinglijst is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

 

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft House of outdoor passende technische 

en organisatorische maatregelen getroffen. 

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt House of Outdoor gebruik van 

diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een 

verwerkersovereenkomst.  

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

4.1 Via de administratie van House of Outdoor kan u een verzoek indienen om uw 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. House of Outdoor zal 

uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

mailto:info@houseofoutdoor.nl


4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de administratie.  

4.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop House of outdoor uw persoonsgegevens 

verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke 

functionaris. 

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan 

onze administratie (info@houseofoutdoor.nl) 
 

5. Wijzigingen 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij 

adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.  


