
Disclaimer 

Deze website van Autotop Autoverhuur is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt 
voor algemene informatiedoeleinden. 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid 
voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of 
volledigheid ervan. Noch de organisatie achter Autotop Autoverhuur, noch haar functionarissen, werknemers of 
haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of 
gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – 
winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. 

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in 
de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten. 
  
  
Privacy Statement 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Autotop Autoverhuur. 

Iedereen dient zich ervan bewust te zijn dat Autotop Autoverhuur niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid 
van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te 
accepteren. 

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om 
uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we (eventueel) verzamelen als deze 
website wordt gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee de gebruikservaring wordt 
verbeterd. Zo is deze werkwijze voor iedereen helder en duidelijk. 

Autotop Autoverhuur respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 
Wie zich aanmeldt voor een van onze diensten, wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze 
gegevens worden gebruikt voor toekomstige contacten en om eventuele diensten uit te kunnen voeren. De 
gegevens worden opgeslagen op een beveiligde databron of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens 
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie 
Als e-mail of andere berichten naar ons worden verzonden, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms 
vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om 
eventuele vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een 
beveiligde databron of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Cookies 
Autotop Autoverhuur is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke 
technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op de website. Cookies en soortgelijke 
technieken worden gebruikt voor het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht tonen van 
advertenties, de integratie met Social Media en het verzamelen en analyseren van statistieken. 

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Indien van 
toepassing kunnen ook derde partijen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van 
embedded video’s van YouTube. 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven 
in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren toestemming hebben gekregen van de betreffende gebruiker. De 
informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze 
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. Deze privacyverklaring is 
afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of 
veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom 
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 



Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke 
informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Iedereen wordt de mogelijkheid geboden om zijn/haar 
gegevens aan te passen of om uit te schrijven/af te melden. Te allen tijde kan contact met ons worden 
opgenomen voor meer informatie via onze contactpagina. 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als er vragen zijn over dit privacy beleid, 

kan contact met ons worden opgenomen. Deze pagina is voor het laatst aangepast in juni 2019. 
  

 

https://www.autotopverhuur.nl/contact/

