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Artikel 1 YOU-experience en privacy 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe YOU-experience omgaat met jouw persoonsgegevens. 

YOU-experience maakt je in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens verzameld 

worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.  

YOU-experience is gevestigd aan Daendelstraat 17, 5018 EP te Tilburg. 

 

Artikel 2 Gebruik van persoonsgegevens 

YOU-experience verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van YOU-

experience en/of omdat je deze gegevens zelf aan YOU-experience verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door YOU-experience verwerkt 

worden: 

- Voor- en achternaam 

- Adres 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

- Vluchtgegevens 

- Intentie reis 

- Vragen die jij stelt en/of meldingen die jij doorgeeft 

 

Artikel 3 Doeleinden 

YOU-experience verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden: 

- Om jou de mogelijkheid te bieden vragen te stellen over de diensten en producten die aangeboden 

worden. 

- Om jouw boeking te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.  

- Het afhandelen van jouw betaling. 

- Om je gebruik te laten maken van de WhatsApp groep. 

- Om je te benaderen middels Facebook, mail of een nieuwsbrief. 
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Artikel 4 Verstrekking aan derden 

YOU-experience geeft e door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is 

voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo geef ik de 

noodzakelijke gegevens door aan het Ayurveda instituut als je kiest voor een verlenging van de reis 

met een Ayurveda kuur. Ook als je kiest voor een verlenging van de reis met een trekking, worden de 

noodzakelijke gegevens verstrekt aan degene die de trekking verzorgd. Als je eerder arriveert dan de 

reis begint of later terugvliegt, dan biedt YOU-experience de dienst aan dit voor je te boeken. 

Noodzakelijke gegevens worden dan aan het hotel verstrekt.  

 

Wanneer YOU-experience jouw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt YOU-experience ervoor dat 

je gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden.  

 

Verder zal YOU-experience de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, 

alleen als YOU-experience hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de 

belastingaangifte. 

 

Artikel 5 Cookies 

Bij het verzamelen van je gegevens maakt YOU-experience automatisch gebruik van Cookies. YOU-

experience gebruikt cookies voor social media integratie. Zo kun je via een Facebook button Nepal 

reizen of YOU-experience promoten bij je social media connecties. 

Artikel 6 Beveiligen en bewaren 

De toegang tot de in Artikel 2 genoemde gegevens is afgeschermd. De veiligheidsmaatregelen 

worden regelmatig gecontroleerd.  

YOU-experience hanteert een bewaartermijn van 5 jaar. Je kunt bij YOU-experience mailen 

(floor_smit@hotmail.com ) als je je opgeslagen persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of 

verwijderen. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door YOU-

experience, kun je ook naar dat adres mailen.  

Artikel 7 Minderjarigen 

Als je 16 jaar of jonger ent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.  

Artikel 8 Wijzigingen in deze privacyverklaring 

YOU-experience kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze 

privacyverklaring geregeld te raadplegen 

 

Artikel 9  

Deze privacy is in werking getreden op 20 augustus 2018. 
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