
 
 

PRIVACY POLICY 
 
Contactgegevens: 
Visit Football Cult 
Witte de Withstraat 3-R 
1057 XD  AMSTERDAM 
T. 06-42 11 43 51 
E. info@visitfootballcult.nl 
 
KvK nummer:  69129967 
BTW nummer: NL145726940B01  
 
Visit Football Cult respecteert de privacy van alle gebruikers die de site bezoeken en zorgt er voor dat 
uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw 
boeking/bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze 
gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.  
Visit Football Cult zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan 
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reis.  
 
Als in het kader van een boeking of bestelling uw telefoonnummer bij ons bekend is zullen wij deze 
alleen gebruiken om u te informeren inzake uw reis of bestelling. 
 
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons, kunt u contact met ons opnemen via 
bovenstaande gegevens. 
 
Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn 
in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te 
gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons 
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname 
te weigeren. 
 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen 
bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact met ons op via bovenstaande 
gegevens. 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens 
die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem 
dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. 
Als u vindt dat onze site hiermee niet in overeenstemming is, of als u vragen heeft over ons privacy 
beleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. 

 


