
 

 

 

 

 

 

Privacybeleid 
 

Antwerpsetaxicentrale.be is eigendom van Taxibooking.taxi Voor Antwerpsetaxicentrale.be is 

een verantwoorde omgang met gegevens haar gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens 

worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren 

over de manier waarop Antwerpsetaxicentrale.be gebruik maakt van de persoonsgegevens die 

over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten 

verwijderen. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens Antwerpsetaxicentrale.be 

verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mailadres, IP-adres en NAW-

gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

 

1. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, ophaal/aflever adres en 

betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop van uw bestelling 

op de hoogte te houden. 

2. Om het boeken van uw transfer bij Antwerpsetaxicentrale.be zo aangenaam mogelijk te 

laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met 

betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de 

website personaliseren en u diensten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 

3. Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van 

andere bedrijfsonderdelen van Antwerpsetaxicentrale.be BV en van producten en diensten 

van zorgvuldig geselecteerde partners van Antwerpsetaxicentrale.be. 

4. Als u bij Antwerpsetaxicentrale.be een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een 

Secure Server. In uw Antwerpsetaxicentrale.be account slaan we informatie op zoals uw 

naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet 

bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

5. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 

helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 



 

Beveiliging van uw gegevens Antwerpsetaxicentrale.be maakt gebruik van strikte 

veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot 

persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Antwerpsetaxicentrale.be. Wij 

waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw 

gegevens omgaan. Wij maken gebruik van één van de modernste technieken; de Secure Socket 

Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

Gebruik van cookies en het verwijderen van cookies Antwerpsetaxicentrale.be maakt bij het 

aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat 

op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies beschadigen uw computer of de 

bestanden die op uw computer niet. Cookies zijn bovendien niet persoonlijk herleidbaar en bevatten 

dus geen naam of e-mail adres. Antwerpsetaxicentrale.be gebruikt cookies om u enkel te 

herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over 

het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze 

bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw 

browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Antwerpsetaxicentrale.be geen cookies 

ontvangt. Via de browserinstellingen op uw eigen computer kunt u reeds geplaatste cookies 

verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt veranderen 

verschilt per internetbrowser, raadpleeg indien nodig de help functie van uw internetbrowser. 

Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website Antwerpsetaxicentrale.be 

worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-

advertentie-voorkeuren.Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op u 

internetbrowser. Na het verwijderen en/of weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties 

blijven zien. Wijzigingen Antwerpsetaxicentrale.be behoudt zich het recht voor om eenzijdig 

wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op de het 

Privacybeleid worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacybeleid. Als u nog 

vragen heeft over dit Privacybeleid, neemt u dan contact op met onze klantenservice via ons 

contactformulier of telefonisch. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over 

uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw 

gegevens. 

 

 


