
Privacybeleid Abrahamtehuur.nl 
 
Op het moment dat u onze cookies accepteert of gegevens van uzelf achterlaat op onze 
website, zijn wij verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Op het moment dat u niet 
akkoord gaat met het plaatsen van niet-functionele cookies zullen wij geen 
persoonsgegevens van u verzamelen tenzij u deze invult (en dus akkoord gaat) op de 
website voor een bestelling. 
 
Op deze pagina tonen wij wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe en vooral waarom 
het verwerkt wordt. Op elke pagina van onze website verschijnt er een cookie-pop-up. Tot 
dat u de keuze heeft gemaakt om niet akkoord te gaan met de cookie voorwaarden zal uw 
persoonsgegevens- en informatie niet gebruikt worden. Om een bestelling te plaatsen 
hebben wij toch uw gegevens nodig. Dus mocht u gebruik willen maken van onze diensten 
en of producten, dient u akkoord te gaan. 
 
 
Cookies 
 
De niet-functionele cookies die wij plaatsen, verzamelen gepseudomiseerde* gegevens die 
ons inzicht geven in onze bezoekers. Hiermee kunnen wij onze website en diensten optimaal 
afstemmen.  
 
*Gepseudomiseerde gegevens houdt in; methode waarbij identificerende gegevens met een 
bepaald algoritme worden vervangen door versleutelde gegevens. 
 
Om dit te kunnen uitvoeren, maken wij gebruik van Google Analytics. Mocht u dit niet 
willen, dan dient u op “niet akkoord” te klikken.  
 
Onze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over het gebruik van uw 
persoonsgegevens. Hoe, waarom en wanneer wij het gebruiken, hoe lang wij uw gegevens 
bewaren en indien nodig, met wie wij het delen (derde partijen). Uiteraard verwerken wij 
uw persoonsgegevens volgens de AGV wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
 
Wat zijn uw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan? 
 
Met alle persoonsgegevens bedoelen wij eigenlijk alle informatie die u zelf invult tijdens het 
reserveren van een bestelling. Dit zijn uw NAW gegevens waarmee een persoon zichzelf kan 
identificeren. Uiteraard is dit in overeenstemming met de wet AVG zoals hierboven 
beschreven. Dit is tevens de enige manier hoe wij aan uw persoonsgegevens komen. 
 
 
 
 
 
 
 



Waarom hebben wij dit nodig? 
 
Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u of uw bedrijf 
sluiten. Daarnaast rust op eventuele factuurgegevens de wettelijke verplichting om deze te 
verwerken. Met verwerken bedoelen wij alle handelingen met betrekking tot het gebruik 
van uw persoonsgegevens. Daarbij hebben wij een vrij recht om u voor, tijdens of na 
reservering of gebruik van onze diensten/producten te benaderen ten goede van het 
optimaliseren voor het volledig nakomen van het afgesloten contract (reservering). Dit zou 
anders niet mogelijk zijn. Het is belangrijk dat u weet, en vooral waarom wij toestemming 
vragen voor het achterlaten van uw persoonsgegevens.  
Voor de volgende punten gebruiken/verwerken wij uw persoonsgegevens; 

- Overeenkomst van huur voor dienst of product 
- Opnemen van contact bij veranderingen of calamiteiten 
- Gebruik voor factuur gegevens (wettelijk verplicht) 

 
Deze gegevens gebruiken wij niet langer dan nodig is. Dit zal zijn zolang het contract loopt 
zoals afgesproken bij de reservering. Ten slot zijn wij volgens de wet zeven jaar verplicht om 
administratief uw factuur met persoonsgegevens te bewaren. 
 
De derde partijen die wij hierboven beschreven, die eventueel inzicht hebben tot uw 
persoons- en financiële gegevens zijn; 

- Administratiekantoor “Kubus Ederveen” 
- Belastingdienst 

 
Uiteraard hebben wij zorgvuldig gekeken naar de beveiliging van uw persoonsgegevens. 
Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met zwijgplicht 
over uw persoons- en financiële gegevens.  
 
Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen. Mocht dit gebeuren 
houden wij uw op de hoogte via onze website. Heeft u uw e-mailadres achter gelaten, zullen 
wij dit ook via de mail laten weten. 
 
Het is belangrijk om te vermelden dat u het recht heeft om uw toestemming voor het geven 
en verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Als dit gebeurt op rechtmatige 
manier, verwerken wij daarom ook niet langer uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat onze 
levering van onze producten en of diensten dan ook niet door kunnen gaan, en het contract 
ontbonden wordt.  
 
Mocht u, op uw verzoek willen weten wat er precies met uw persoonsgegevens gebeurt, 
neem dan contact op via onderstaand e-mailadres. 
Wij kunnen u dan het volgende vertellen; 

- Voor welke doeleinden gebruik worden gemaakt van uw gegevens 
- Wie de ontvangers zijn of mogelijk worden van uw gegevens 
- Welke gegevens zijn gebruikt 
- Welke periode uw gegevens worden gebruikt 

 



Mocht het zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, kunt u deze uiteraard aan 
laten passen. Dit kunt u laten weten door ons te mailen naar onderstaand e-mailadres. Deze 
staat ook op onze website onder de pagina “contact’’.  
 
Eventueel heeft u ook nog het recht om uw gegevens door ons te laten wissen/verwijderen.  
U moet dan wel aan de volgende criteria voldoen; 

- Als wij onrechtmatig of onjuist uw persoonsgegevens verwerken 
 
Tot slot heeft u ook nog het recht om bezwaar of klacht te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens. U moet dan bezwaar maken en onderbouwen waarom u vindt dat wij 
niet langer uw persoonsgegevens mogen verwerken. Dit gaat volgens het recht Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). 
Wij vragen dan contact met ons op te nemen via onderstaand e-mailadres. Wij hebben dan 
het recht om na te gaan wie hiertoe een verzoek indient. Daarom zullen wij vragen om een 
kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs (foto mag onherkenbaar worden 
gemaakt).  
 
Bij vragen, neem dan contact met ons op. 
 
Abrahamtehuur.nl 
Hoofdvestiging Ede, Galvanistraat 48, 6716 AE te Ede 
06-21657398 
info@abrahamtehuur.nl 
 
vastgesteld op: 20 April 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemene voorwaarden Abrahamtehuur.nl 
 
Deze voorwaarden gelden wanneer je iets koopt of huurt van Abrahamtehuur.nl uit Ede of 
Voorthuizen. 
 
 
Maak er een “groot” feest van!  
Bij feesten horen natuurlijk grote en leuke opblaasfiguren van Abrahamtehuur.nl uit Ede en 
Voorthuizen. Zet de jarige in het zonnetje met een unieke opblaaspop. Om het feestje niet 
snel te vergeten, maak er mooie foto’s van, deze mag je van ons online plaatsen en delen. 
 
Betalen kan uitsluitend via Ideal op het moment van reserveren. Boter bij de vis. 
Achteraf betalen is niet mogelijk.  
 
Bij het moment van ophalen kan het zijn dat wij vragen om legitimatie om u te identificeren. 
Dit natuurlijk om te voorkomen dat iedereen zomaar de producten mee kan nemen zonder 
dat er een bestelling geplaatst is.  
 
U kunt van ons ten alle tijden nette, schone en opblaasfiguren zonder gebreke verwachten. 
Dat maakt jullie feestje helemaal compleet. Na het feestje komt de tijd van opruimen en 
terugbrengen. Graag in dezelfde staat terugbrengen zoals bij aanvang geleverd, zodat er een 
volgende huurder net zoals jij, weer blij van wordt! Mocht er onverhoopt toch iets kapot, 
vies zijn of missen, geen probleem, samen lossen wij dit op.  
 
De duur van het contract loopt vanaf de door u ingevulde dag van tot en met het moment 
dat u de pop weer terugbrengt, zoals afgesproken bij de reservering.  
Mocht de dag te laat terugkomen voor het volgende feestje, kost dit de huurder 10 euro 
extra per dag. Uiteraard voorkomen wij dit graag zodat we zoveel mogelijk mensen blij 
kunnen maken! 
 
Voordat u de te lenen producten meeneemt bij onze locatie in Ede of in Voorthuizen kijkt u 
goed na of alles is meegeleverd. Mocht er iets niet juist zijn of ontbreken heeft u dat liever 
niet op het moment dat u s’ morgenvroeg de opblaasfiguur aan het opzetten bent.  
Laat het ons z.s.m. weten, zodat we adequaat kunnen reageren. 
 
Gebruik de opblaasfiguren van Abrahamtehuur.nl uit Ede en Voorthuizen zoals je geleverd 
worden. Breng dus geen veranderingen of eventuele reparaties aan zonder dat wij het 
weten. Wij zorgen voor een alternatief zodat elke feestje toch een feestje blijft! 
Blijkt de opblaasfiguur toch beschadigd te zijn door toedoen van u of door de situatie bij u, 
geen probleem. Meld dit en het wordt kosteloos gerepareerd. Mocht het zo zijn dat de 
opblaasfiguur helemaal niet meer te herstellen is, wordt de aankoopkosten in rekening 
gebracht. Uiteraard alleen als blijkt dat onvoldoende of niet aan de juiste voorschriften is 
voldaan. Bij diefstal, vernieling of manco van de opblaasfiguren en toebehoren bent u 
aansprakelijk voor de kosten of de schade. Zorg dat u het product niet onbeheerd achterlaat.  
 
De gehuurde opblaasfiguren ten allen tijden zo gebruiken zoals onze bediening- en 
voorschriften ten aanzien van toezicht en veiligheid is medegedeeld (zie opzet instructie). 



Onderverhuur is niet toegestaan. Geef onze naam door en wij regelen de rest. Bedankt voor 
de tip en een kortingscode voor u voor de volgende verhuur!  
Om het feestje feestelijk te houden moet u goed om te veiligheid denken. Zorg ervoor dat de 
opblaasfiguur goed en juist verankerd staat. Hou altijd rekening mee dat de opblaasfiguur 
om kan vallen door allerlei redenen. Dus houd rekening met warme/hete en scherpe  
voorwerpen zoals bijvoorbeeld barbecues en scherpe takken. Zorg voor een veilige 
omgeving voor de ruimte en natuurlijk mensen om je heen. Ook om schade aan de 
opblaasfiguur te voorkomen.  
 
Daarom is het handig om even na te kijken of en hoe u verzekerd bent. Wij zijn verzekerd 
voor onze producten. U bent ten allen tijde aansprakelijk hoe u de opblaasfiguur plaatst en 
gebruikt. Voor schade aan derden die door u toedoen direct of indirect zijn veroorzaakt, zijn 
wij uiteraard niet aansprakelijk. Mocht er toch iets gebeuren wat onder onze 
aansprakelijkheid valt, zijn wij daar uiteraard voor verzekerd. Onze schade wordt gedekt tot 
maximaal tweeënhalf miljoen euro. 
 
Let ook goed op bij storm of overlast. Onze producten kunnen blijven staat tot windkracht  
5-6. Hier zijn wij ook voor verzekerd. Maar vanaf winkracht 7 is het risico te groot en kunnen 
wij overgaan tot annulering van de bestelling. Dit geld ook voor onweer en hagel en eigenlijk 
alles wat kan leiden tot schade aan het product of aan derden. U moet dan tijdig optreden 
en de opblaasfiguur omlaag halen en de stekker uit het stopcontact halen. Treedt er toch 
schade op, dan geldt het bovengenoemde.  
 
Mocht het voorkomen dat u toch niet een product van ons huurt en u heeft wel besteld. 
Graag minimaal 48 uur van te voren afmelden. Dit is altijd kosteloos. Valt het binnen die 48 
uur of meldt u helemaal niet af, zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen, 
overeenkomend met de overeengekomen factuur.  
 
Bent u een zakelijke klant, dan kun u van ons een factuur krijgen. Onze te hanteren 
betaaltermijn is 14 dagen. Voor de rest is Het Nederlandse recht van toepassing op al onze 
diensten en producten van Abrahamtehuur.nl uit Ede en Voorthuizen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


