Blierherne: boeken voor 2019 en
privacy

Vanwege de gewijzigde wetgeving t.a.v. privacy (zie verderop) sturen we deze mailing eenmalig
ook naar gasten die geen prijs stellen op onze nieuwsbrief.

Reservering voor 2019
Beste gasten en andere belangstellenden van Blierherne,
Het is tot 2 april 2018 mogelijk om uw reserveringsverzoek voor 2019 te doen. Vooral voor
groepen die in de periode april tot en met september willen komen is het zaak om de
voorkeursdata bekend te maken. Stuur daarvoor een mailtje met gegevens naar
info@blierherne.nl Scholen verzoeken we meerdere data door te geven.
Heeft u reeds een verzoek ingediend, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.
Belastingen
De basishuurprijs blijft hetzelfde. Wel gaan we uit van een belastingverhoging van 6 naar 9%.
Vandaar dat we in het hoogseizoen uitkomen op een bedrag van 432,60 per nacht. In het laagen tussenseizoen gaat daar 25 of 15% af. Voor scholen is de 5%-kortingsregeling
gehandhaafd.
Tegenover de btw-stijging staat de verlaging van de toeristenbelasting. Ameland heft op dit
moment 0,75 cent per persoon per nacht, meer dan een euro minder dan in 2017. Dat scheelt u
behoorlijk!
Boekingen tot en met maart 2019 kunt u nu al online doen in ons boekingssysteem op de
website www.blierherne.nl

Privacy
Stichting Blierherne krijgt, net als alle andere bedrijven,
stichtingen en verenigingen in Europa, te maken met een
strengere privacywetgeving. Deze Algemene Verordening
Gegevensbeschering (AVG) krijgt op 25 mei 2018 kracht van
werking.
Deze wet moet er voor zorgen dat bij het vastleggen van
persoonsgegevens de privacy gewaarborgd is. Dat geldt dus
ook voor Blierherne.
Het moet u duidelijk zijn met welk doel wij gegevens van u
bewaren en we moeten de veiligheid van de opgeslagen data
waarborgen. Bovendien wordt in deze wet geregeld dat u
'vergeten' mag worden als het bewaren van uw gegevens niet meer relevant is.
Voor Blierherne houdt dit concreet het volgende in:
1. Voor onze administratie bewaren we van gasten de volgende gegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om
u te kunnen bereiken en om betaalgegevens voor boekingen te kunnen controleren. Alleen de
medewerkers van stichting Blierherne die betrokken zijn bij het maken van boekingen en het
afhandelen van de betalingen hebben inzage in deze gegevens.
2. Voor onze administratie bewaren we van de ontvangers van onze nieuwsbrieven alleen
(eventueel) de naam en het e-mailadres.
3. Alle persoonsgegevens worden alleen voor de desbetreffende doeleinden gebruikt.
4. De persoonsgegevens worden in verschillende online-systemen opgeslagen en goed
beveiligd met wachtwoorden. Met de beheerders van deze systemen zijn zogenaamde
'verwerkingsovereenkomsten' gesloten waarin staat dat de gegevens alleen bij hen staan
opgeslagen en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Blierherne maakt gebruikt van het
boekingssysteem Tommy Booking Support, de formulierensite Formdesk en
boekhoudprogramma Cash. Deze bedrijven zijn gevestigd in Nederland. Voor het verzenden
van deze nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van La Posta, eveneens een Nederlands bedrijf.
5. Gegevens van gasten worden tot een jaar na verblijf bewaard. Veel gasten komen jaarlijks
terug zodat het logisch is om deze gegevens zo lang te bewaren.
6. U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die we van u hebben en het recht om deze
gegevens te wijzigen of te verwijderen. Verzoeken daartoe kunt u doen via
info@blierherne.nl
7. Mensen die uitsluitend een nieuwsbrief ontvangen, kunnen hun eigen gegevens inzien en
wijzigen door op deze link te klikken. gegevens inzien en wijzigen Met deze link kun u zich ook
uitschrijven voor de nieuwsbrief.
7. We gaan onze algemene voorwaarden aanpassen aan deze wetgeving. Als u vanaf nu
Blierherne boekt, dan gaat u akkoord met deze vastlegging van uw gegevens.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@blierherne.nl toe aan uw adresboek.

