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1. Wie is de verantwoordelijke? 

AMSTERDAM BOATS B.V., is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  

gevestigd aan de Cruquiusweg 40 (1019 AT) te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 34331505 (hierna: ‘AMSTERDAM BOATS’). De websites 

boothurenamsterdam.com, rentaboatamsterdam.com en amsterdam-boats.com zijn 

websites (‘AMSTERDAM BOATS-websites’) van AMSTERDAM BOATS. 

 

2. Persoonsgegevens en privacy 

AMSTERDAM BOATS hecht belang aan de bescherming van uw privacy. Uw 

persoonsgegevens die van u worden verkregen via de AMSTERDAM BOATS-websites 

en/of  via het kantoor (telefonisch, e-mail of chat) van AMSTERDAM BOATS worden 

verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden gebruikt 

op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. 

 

3. Wat is het doel van de verwerking? 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen 

(“Verwerkingsdoelen”): 

1. Dienstverlening door AMSTERDAM BOATS aan klanten en passagiers betreffende: 

(i) het vervoer van één of meer personen in het kader van een vaartocht met één 

of meer vaartuigen en/of (ii) het leveren van (catering) diensten en/of 

(drank)consumpties aan boord van één of meer vaartuigen en/of (iii) het 

bemiddelen tussen derden en de klant(en) ter zake van één of meerdere door die 

derde te verzorgen vaartochten, en/of (iv) het leveren van aanvullende en/of 

andere diensten en/of goederen, een en ander zoals nader omschreven in de 

overeenkomst met de desbetreffende klant(en) (“Diensten”); 

2. Ten behoeve van de bedrijfsvoering van AMSTERDAM BOATS, waaronder doch niet 

uitsluitend het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, 

beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en 
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het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen en/of afwikkeling van 

schade, waaronder bij verzekeringsmaatschappijen;  

3. Marketing- en communicatiedoeleinden.  

 

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking? 

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan van overeenkomsten ter zake het 

verlenen van Diensten en de uitvoering en afwikkeling daarvan, het voldoen aan wettelijke 

verplichtingen onder meer ter zake van de bedrijfsvoering en de behartiging van 

gerechtvaardigde belangen van AMSTERDAM BOATS en derden en/of ingeval u uw 

toestemming voor de desbetreffende verwerking heeft verleend.  

 

5. Welke persoonsgegevens zal AMSTERDAM BOATS verwerken? 

AMSTERDAM BOATS verwerkt onder meer titel, naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, 

land van vestiging  en overige informatie die noodzakelijk is  voor de levering van Diensten 

of één van de andere Verwerkingsdoelen. AMSTERDAM BOATS verwerkt eveneens andere 

gegevens die door u worden verstrekt in de niet verplicht in te vullen velden op de 

AMSTERDAM BOATS-websites of tijdens chats en/of telefoonoproepen in verband met de 

Diensten.  AMSTERDAM BOATS  verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan 

AMSTERDAM BOATS bekend maakt, of omdat AMSTERDAM BOATS deze in het kader van 

één van de Verwerkingsdoelen van derden verkrijgt.  

 

6.  Met welke ontvangers zullen de persoonsgegevens gedeeld 

worden? 

AMSTERDAM BOATS deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor 

één of meerdere van de Verwerkingsdoelen. De gegevens worden gedeeld binnen de 

groepsmaatschappijen waartoe AMSTERDAM BOATS behoort, uitsluitend voor interne 
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administratieve doelen en/of ten behoeve van de Verwerkingsdoelen. Bij de uitvoering 

van Diensten zijn andere partijen betrokken. Gegevens kunnen bijvoorbeeld mede 

worden gedeeld met door AMSTERDAM BOATS  ingeschakelde opdrachtnemers, zoals 

schippers en/of (andere) rederijen. Ook maakt AMSTERDAM BOATS onder meer gebruik 

van ICT-dienstverleners, zoals hosting providers van de AMSTERDSAM BOATS-websites 

en/of cloud service providers en financiële administratieve dienstverleners, zoals  

administratiekantoren en/of accountants. 

 

7.  Internationale gegevensoverdrachten 

In het kader van de uitvoering van de Diensten kan het noodzakelijk zijn om 

persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte 

te sturen. In dat geval draagt AMSTERDAM BOATS er zorg voor dat deze doorgifte in 

overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt. Voor het verzorgen 

van nieuwsbrieven schakelt AMSTERDAM BOATS  MailChimp in als verwerker. Voor meer 

informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijst 

AMSTERDAM BOATS u naar het privacybeleid van MailChimp. 

 

8. Bewaring van gegevens 

AMSTERDAM BOATS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de 

Verwerkingsdoelen. 

 

9. Cookies en Webbeacons 

Een cookie is een bestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt 

opgeslagen.  Een webbeacon, ook wel Internet tag of pixel tag genoemd, wordt gebruikt om 

informatie te verzamelen over uw Internet gebruik. Aan de hand daarvan kan 

AMSTERDAM BOATS u gerichter van informatie voorzien. Bij het bezoeken van (één of 

meerdere van) de AMSTERDSAM BOATS-websites wordt u met een bericht dat specificeert 
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om welke cookies en web beacons het gaat gevraagd of u toestemming verleend voor het 

plaatsen van deze cookies en web beacons.  

 

10. Nieuwsbrieven en beoordelingen 

Voor het verzenden van e-mail nieuwsbrieven en/of het plaatsen van uw beoordelingen 

op de AMSTERDAM BOATS-websites wordt uw toestemming gevraagd. Onderaan elke 

digitale nieuwsbrief die u van AMSTERDAM BOATS ontvangt, kunt u altijd uw 

mailvoorkeuren wijzigen via de link 'afmelden' of 'aanmelden'. U kunt uw toestemming 

dus altijd intrekken. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op 

de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden. 

 

11. Wat zijn uw rechten? 

U hebt het recht om AMSTERDAM BOATS te verzoeken om inzage in uw 

persoonsgegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het 

recht om wijziging en/of aanvulling daarvan te verzoeken. U hebt eveneens het recht om 

bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en te verzoeken om de 

gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u 

te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk 

aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking 

daarvan. Indien u een verzoek wenst in te dienen dient u schriftelijk contact met 

AMSTERDAM BOATS op te nemen via de hieronder genoemde contactgegevens. 

AMSTERDAM BOATS beslist binnen vier weken op uw verzoek. U hebt tevens het recht om 

een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde 

toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

12. Wijzigingen 

AMSTERDAM BOATS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzingen. 
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13. Contact 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om 

gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met 

AMSTERDAM BOATS via:  

 

Amsterdam Boats B.V. 

T.a.v. de directie 

Cruiquiusweg 40 

1019 AT  Amsterdam 

 

- 
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