
Privacy voorwaarden Tablebooker 

 

PRIVACYVOORWAARDEN 

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS? 

 

Landal GreenParks en de verschillende restaurants op Landal-parken gebruiken het 

reserveringssysteem Tablebooker om online reserveringen te verwerken. Hieronder treft u meer 

informatie over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan. 

Landal GreenParks, Tablebooker cvba en de aangesloten restaurants hechten grote waarde aan 

de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Verwerking van uw gegevens geschiedt 

in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

Om een beschikbare plaats bij het Restaurant te kunnen boeken, dienen we volgende 

identiteitsgegevens te verzamelen: naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, 

telefoon- of GSM-nummer en e-mailadres. 

Wij gebruiken deze persoonsgegevens eerst en vooral om de werking van de webapplicatie 

mogelijk te maken en voor de verwerking van uw reservering. Immers: zonder je gegevens, geen 

geldige reservering. Wij kunnen je persoonsgegevens bovendien gebruiken om je te voorzien van 

informatieve nieuwsberichten over de werking van Tablebooker, nieuwe producten of diensten 

van Restaurants, belangrijke nieuwsberichten in verband met de webapplicatie of het Restaurant, 

et cetera. Tevens kunnen jouw gegevens worden gebruikt om jouw mening te vragen en 

bijvoorbeeld in verband met reviews.  

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig. 

Op basis van wetgeving heb je onder meer het recht om je persoonsgegevens in te zien, geheel 

of gedeeltelijk aan te vullen, of te verbeteren. Hiervoor kan je contact opnemen met Tablebooker 

cvba via de hieronder genoemde contactgegevens. 

Bij een bezoek aan de website van het Restaurant (meer bepaald de boekingspagina 

toebehorend aan Tablebooker cvba) worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische 

doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres (geanonimiseerd via 'Google Analytics IP 

Anonymizing'), vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke 

pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van Tablebooker cvba bezoekt (meer 

bepaald de boekingspagina toebehorend aan Tablebooker cvba) verklaart u zich akkoord met 

deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. 

Volgende cookies zijn actief: 

Tablebooker 

Nodig voor de werking van de website. Deze cookie bewaart onder andere de gekozen 

taal, ingestelde locatie, inloggegevens, ip adres, ingegeven zoekdata, gemaakte 

reservaties en browserconfiguratie. 



Google Analytics 

Google Analytics verzamelt anonieme bezoekersstatistieken. Meer informatie 

op http://www.google.com/policies/privacy/ 

Facebook 

Wanneer u kiest om in te loggen via facebook zal facebook ook enkele cookies 

aanmaken. Meer informatie op https://www.facebook.com/help/115180708570932 

Op deze website worden ook sessiecookies gebruikt, dewelke buiten de uitdrukkelijke 

toestemmingsvereiste van de ePrivacy richtlijn vallen (technische cookies). 

 

Deze Privacy voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. Wij adviseren je daarom de 

Privacy voorwaarden regelmatig te bekijken. 

 

Tablebooker CVBA, LOZENBERG 11, 1932 ZAVENTEM, BTW-nummer: BE 0849 393 861. 

e-mail: info@tablebooker.be   

Meer informatie over ieder Restaurant kunt u vinden op de boekingspagina van het betreffende 

restaurant. Voor informatie over Landal GreenParks verwijzen wij u graag naar www.landal.nl.  
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