
Privacyverklaring 

• Persoonsgegevens die door Ontspanningscentrum Het Moment worden verwerkt 

• Delen en openbaar maken van informatie 

• Beveiliging van persoonlijke gegevens 

• Toegang en beheer van persoonlijke gegevens 

• Veranderingen in de Privacy Voorwaarden 

Ontspanningscentrum Het Moment vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je 

persoonsgegevens omgaan. In de Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens 

wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen. 

 

Persoonsgegevens die door Ontspanningscentrum Het Moment worden verwerkt (en waarom deze 

worden gebruikt) 

Ontspanningscentrum Het Moment verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de 

juiste werking van het ontspanningscentrum. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis 

van de volgende doeleinden: 

Reserveringssysteem 

We maken gebruik van Momoyoga om de werking van het ontspanningscentrum goed te laten 

verlopen, je kan op elk moment beslissen om je gegevens aan te passen. 

De Privacy Voorwaarden van momoyoga zijn op de momoyoga website te lezen. 

Ontspanningscentrum Het Moment neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en 

wij nemen dan ook alle technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, 

openbaarmaking, ongevraagde wijziging of toegang te voorkomen. 

 

Toegang en beheer van persoonlijke gegevens 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Ontspanningscentrum Het Moment verwerkt in te 

zien. Je kan deze corrigeren en laten verwijderen, tenzij Ontspanningscentrum Het Moment deze 

rechten niet kan nakomen op grond van een wettelijke verplichting. Gegevens inkijken en aanpassen 

kan via https://www.momoyoga.nl 

 

Nieuwsbrief 

Je kan je vrijblijvend inschrijven op onze nieuwsbrief en ook op elk moment uitschrijven. Jouw 

emailadres wordt alleen gebruikt om je op de hoogte te brengen over nieuws van het 

ontspanningscentrum en van onze workshops, events en retraites. De nieuwsbrief ontvang je 

maximaal 1x per maand. Jouw email wordt niet doorverkocht aan derden. 

 

Veranderingen in de Privacy Voorwaarden 



Indien Ontspanningscentrum Het Moment besluit haar Privacy Voorwaarden te wijzen, dan worden 

deze wijzigingen direct opgenomen in deze voorwaarden. Wij raden je aan om regelmatig het Privacy 

Voorwaarden terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het Privacy beleid van Ontspanningscentrum 

Het Moment? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar ontspan@hetmomentzundert.nl 

 


