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Privacy verklaring DeRuyterhof 

Algemeen 
 
Wij zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen 

het dan ook tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring 
informeren wij u hoe we dat doen. 
 
Deze Privacy Verklaring van toepassing op alle diensten van DeRuyterhof en 21e eeuw 
KEUKENMANAGEMENT.  
 
DeRuyterhof respecteert de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie 

wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
DeRuyterhof en 21e eeuw KEUKENMANAGEMENT zijn onderdeel van Reiters Horeca Management VOF. 
Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle onderdelen van Reiters Horeca Management. 
 

Toestemming 

 
Iedere (kandidaat) client/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch 
akkoord met en stemt in met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring. 
 
Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en Privacy 
Verklaring. 
 

Gebruik maken van onze diensten. 
 
Wanneer U zich aanmeldt voor 1 van onze diensten vragen wij u om bedrijf gerelateerde en/of 
persoonlijke informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de afgenomen 
diensten en niet zonder toestemming gedeeld met derden. Alle informatie wordt veilig opgeslagen.  
 
Gebruik informatie t.b.v. audits en onderzoek 

 
De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde 
autoriteiten, toezichthouders of andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde 
organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling. 
 
Cookies 

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Wij brengen onder Uw aandacht dat U deze 
automatische acceptatie kunt uitzetten of een melding kunt aanzetten die u bericht wanneer cookies 
worden toegepast. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website niet of niet volledig functioneren 
of toegankelijk zijn indien cookies niet of beperkt worden geaccepteerd. 
 
Slotbepalingen 
 

Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of onjuist regelt, is DeRuyterhof bevoegd tot 

aanpassing. 
 
Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op 
onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen wel klwalificeerd onverkort van kracht. 

 
Bij geschillen voorkomende uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een 
minnelijke regeling te beproeven alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland wordt 
voorgelegd.  Ingeval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal. 
 
Vragen en feedback 

 
Indien u vragen of opmerking heeft verzoeken wij U contact op te nemen. 
U kunt dit doen via 
info@deruyterhof.nl 
0(031)62995414 
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