
Privacy Statement 

Vakantiehuis Mhofu respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door jouw 
persoonsgegevens op te geven op de website ga je ermee akkoord dat Vakantiehuis Mhofu jouw gegevens 
overeenkomstig dit privacy statement gebruikt. 

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door bezoekers van deze website. Je 
kunt bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens opgeven om een brochure, informatie aan te vragen, of om je in te 
schrijven voor onze opleiding. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om het online gebruiksgemak te 
vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt. 

Vakantiehuis Mhofu registreert deze gegevens alleen voor het uitvoeren van jouw verzoek. Wij verstrekken 
jouw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht 
zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn 
geselecteerd draagt Vakantiehuis Mhofu geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en voor 
de manier waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees hiervoor het privacy statement van de 
website die je bezoekt. 

Vakantiehuis Mhofu informeert je graag over de cookies die de website 
vakantiehuisbijkrugerpark.nl/eu/com/net/ op je computer plaatst. Het is de bedoeling om je duidelijk en eerlijk 
te informeren over de privacy wanneer je de website van Vakantiehuis Mhofu bezoekt. Heb je na het lezen van 
deze informatie nog vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Sociale netwerken  
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals 
LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de 
sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder). Lees de privacyverklaring van 
LinkedIn, Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw 
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Cookies en cookiebeleid 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, tablet en mobiele telefoon worden opgeslagen als je 
bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden 
enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van het device. 

Vakantiehuis Mhofu maakt gebruik van cookies op haar website: 

• Om jou een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, afgestemd op jouw persoonlijke 
voorkeuren. 

• Om het voor jou als bezoeker mogelijk te maken informatie op de website via social media te delen. 
• Om prestaties van de website te optimaliseren en voor het meten van surfgedrag ter verbetering van 

jouw beleving. 
• Voor het doen van gepersonaliseerde en interesse gerelateerde marketingactiviteiten middels 

advertising cookies. 

In de meeste browsers zijn cookies geactiveerd. Cookies kunnen jouw computer niet beschadigen. Vakantiehuis 
Mhofu gebruikt versleutelde informatie die hieruit verzameld wordt. Zo helpen de cookies ons om fouten vast te 
stellen en op te lossen, of om jou relevante gerelateerde onderwerpen te tonen wanneer je de website bezoekt. 

Indien je er de voorkeur aan geeft om cookies van vakantiehuisbijkrugerpark.nl/eu/com.net/ te beperken, 
blokkeren of wissen, dan kun je jouw webbrowser gebruiken om dit te doen. Raadpleeg het ‘Hulp’- menu van je 
browser om te achterhalen hoe je jouw cookie voorkeuren wijzigt. 

Bijwerken cookie policy 
Deze cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het 
verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze pagina, 
kun je aan de datum onderaan zien wanneer dit gebeurd is. Wanneer men de website van Vakantiehuis Mhofu 
bezoekt, gaat men akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de cookie policy. 
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