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Privacyverklaring en disclaimer 
Je privacy is belangrijk. In deze verklaring vertel ik je hoe ik hiermee omga 
op wanderworld.nl. Heb je na het lezen vragen? Stuur een e-mail naar 
paula@wanderworld.nl. 
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Wanderworld kan je persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt producten 
of diensten, een reis boekt en/of omdat je deze gegevens verstrekt bij het invullen van 
een reactie-, contact- of inschrijfformulier. De volgende persoonsgegevens kunnen 
worden verwerkt: 
 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Betalingsgegevens 
• Paspoortgegevens 
• IP-adres 
• Gegevens over jouw activiteiten op de website 

 

Doel verwerking persoonsgegevens 
Wanderworld verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen: 
 

• Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dat nodig is om het product te kunnen 
leveren of de dienstverlening te kunnen uitvoeren; 

• Om goederen en diensten bij je af te leveren; 
• Om permits aan te kunnen vragen voor de trekking; 
• Om je toegang te kunnen verlenen tot yogalessen, workshops en retraites; 
• Je IP-adres wordt onthouden zodat jouw reacties niet opnieuw goedgekeurd 

hoeven worden; 
• Om jouw gedrag op de website te analyseren en daarmee producten/diensten 

beter af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 

Momoyoga 
Voor het volgen van yogalessen, workshops en retraites, maakt Wanderworld gebruik 
van Momoyoga. Via dit platform kunnen deelnemers lessen, workshops en retraites 
boeken en annuleren. Je kunt hier zelf een profiel aanmaken en je inschrijfgegevens 
beheren. 
 

Cookies/Google Analytics 
Wanderworld maakt gebruik van Google Analytics cookies voor analysedoeleinden met 
het verbeteren van de website tot doel. Het geeft bijvoorbeeld inzicht in welke browser 
je gebruikt wanneer je de website bezoekt, hoeveel tijd je doorbrengt op het blog, welke 
pagina’s je bezoekt en hoe lang. Verwerkte gegevens zijn anoniem en kunnen niet 
gekoppeld worden aan een persoon. 
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Social media button 
Op Wanderworld.nl kan je blogs delen via de social media buttons onderaan het bericht. 
Dit stel ik zeer op prijs want zo worden artikelen voor een groter publiek zichtbaar. Ik zie 
dat berichten gedeeld zijn, maar doe hier niets mee. De meeste social media kanalen 
werken met cookies. Wil je inzicht in welke informatie zij/de socials verzamelen? 
Raadpleeg dan de privacyverklaring van het betreffende kanaal. 
 

Links naar andere websites 
In mijn blog vind je regelmatig links naar andere websites. Vaak gaat het om aanvullende 
informatie. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, evenals de 
privacyrichtlijnen ervan. 
 

Reacties op berichten 
Wanneer je reageert op het blog wordt gevraagd je naam, e-mailadres en website 
(optioneel) in te vullen. Bij plaatsing zijn alleen je naam en het bericht zichtbaar onder het 
artikel. Ook je IP-adres wordt meegestuurd. Deze gegevens gebruik ik niet. Je reactie 
blijft voor onbepaalde tijd zichtbaar. Wil je deze wijzigen of verwijderen? Mail 
paula@wanderworld.nl. 
 

Beveiliging 
Wanderworld neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en maakt 
gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om misbruik tegen te gaan. Dit is zichtbaar 
aan het slotje in de adresbalk. Zo vallen jouw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen. Je persoonsgegevens worden op een correcte manier bewaard en nooit 
verkocht aan derden. Heb je het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd 
zijn of dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op met paula@wanderworld.nl. 
 

Copyright 
Alle teksten op Wanderworld.nl zijn door mijzelf geschreven en alle foto’s en video’s zelf 
gemaakt, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan deze zonder mijn toestemming, 
geheel of gedeeltelijk, te verspreiden of gebruiken. Wil je een tekst, foto of video kopen 
of gebruiken? Laat een bericht achter of mail paula@wanderworld.nl dan kijken we 
samen naar de mogelijkheden. 
 

Gesponsorde artikelen 
Soms werk ik samen met organisaties ter promotie van producten, activiteiten, steden of 
gebieden die passen bij mijn doelgroep: de actieve en bewuste reiziger. Het gaat altijd 
om gesponsorde producten/diensten die ik ook zelf zou kiezen en waar ik achter sta. 
Omdat ik het belangrijk vind een realistisch beeld te schetsen, geef ik altijd mijn eerlijke 
mening. 
 

Affiliaties 
In sommige blogs vind je affiliatielinks. Dit betekent dat ik een kleine vergoeding ontvang 
wanneer jij een product/dienst afneemt via deze link. Uiteraard kost het jou niets extra. 
Op deze manier worden mijn kosten deels gedekt. 
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Updates 
Met regelmaat update ik geschreven blogs. Toch kan het voorkomen dat informatie 
verouderd. Hiervoor ben ik niet aansprakelijk. Mocht je een foutje tegenkomen, dan stel 
ik het zeer op prijs dat je dit laat weten via paula@wanderworld.nl. Zo houden we de 
website en het blog samen actueel.  
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