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Privacyverklaring 

 
Brasserie Westbeer, Scheldeboulevard 1, 4531 EJ Terneuzen 
Tel: +31(0)115616000 – KvK nr. 21017281 
Email (algemeen): info@brasseriewestbeer.nl  
 
1) Waarborgen Privacy 
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.brasseriewestbeer.nl 
is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring 
welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 
 
2) Toestemming 
Door de informatie en de diensten op https://www.brasseriewestbeer.nl te gebruiken, 
gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben 
opgenomen. 
 
3) Vragen 
Als u vragen heeft over de privacyverklaring van Brasserie Westbeer en specifiek 
https://www.brasseriewestbeer.nl, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres 
is info@brasseriewestbeer.nl. 
 
4) Reserveringen 
Persoonsgegevens zoals naam- en adresgegevens (zo ook telefoonnummer en 
emailadres) die de bezoeker doorgeeft bij een online-reservering, reservering via 
mail of reservering via de telefoon worden alleen gebruikt door Brasserie Westbeer. 
Deze worden niet verstrekt aan derden. 
 
5) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar info@brasseriewestbeer.nl  
 
6) Monitoren gedrag bezoeker 
Onze website maakt geen gebruik van verschillende technieken om bij te houden 
wie de website bezoekt. 
 
7) Gebruik van cookies 
Onze website maakt alleen gebruik van technische en  functionele cookies. Deze zijn 
noodzakelijk om de website goed te laten werken. 
 
Van overige cookies (cookies om bezoek te kunnen meten, cookies voor social 
media integratie, cookies om verbetering op een website te testen etc.) maakt onze 
website geen gebruik. 
 
8) Cookies uitschakelen 
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken 
de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden 
op de website van de aanbieder van uw browser. 
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9) SSL-verbinding 
Onze website https://www.brasseriewestbeer.nl maakt gebruik van een SSL-
verbinding. Dit houdt in dat de verbindingen voor bijvoorbeeld het verzenden van 
gegevens uit formulieren zoals naam, email etc. vanuit een website veilig zijn. Dit 
gebeurt door een SSL-certificaat te koppelen aan de website. Hiermee kan de 
privacy van de bezoekers van de website worden gewaarborgd.  
 
Wanneer de website gekoppeld is met een SSL-certificaat is deze herkenbaar 
doordat er https voor de URL staat. Een niet beveiligde website is http zonder de “s”, 
deze “s” staat voor secure (veilig). Omdat op een mobiel http en https niet wordt 
weergegeven is er ook een slotje voor de URL toegevoegd om de beveiliging beter 
zichtbaar te maken. 
 
10) Webslim 
Onze website is gemaakt via https://www.webslim.net. Lees hier hun 
privacyverklaring: https://www.webslim.net/wp-
content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-Webslim-22-5-2018.pdf  
 
11) Klachten 
Wij zijn verplicht te melden dat wanneer u het gevoel heeft dat wij misbruik maken 
van uw persoonsgegevens, u een klacht in kunt dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
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