REISTIP
Tegenwoordig wordt in veel hotels gebruik gemaakt van
magnetische sleutelkaarten. Bij het inchecken ontvangt u deze kaart
om uw kamerdeur te openen.
Wist u dat op de magneetstrip van deze kaart naast het
kamernummer en in- en uitcheckdatum ook vertrouwelijke gegevens
zoals uw naam, uw adres, uw creditcardnummer en de
geldigheidsdatum van uw creditcard zijn opgenomen. Iedere
willekeurige employé van het hotel kan deze kaart eenvoudig scannen en zo aan uw gegevens
komen. Hij of zij kan dan uw naam en uw creditcardgegevens noteren en deze in een pc of
laptop opnemen en op uw kosten gaan shoppen.
Hotels wissen de informatie niet totdat de medewerker de kaart hergebruikt voor de volgende
hotelgast. Op dat moment worden door het invoeren van de nieuwe gegevens de oude
gegevens elektronisch overschreven waardoor de informatie van de eerdere gast is gewist.
Maar tot die tijd, wordt deze sleutelkaart met nog al uw informatie erop in een la bij de
receptie gedeponeerd.
Wat te doen ?
Houdt de sleutelkaart in uw bezit. Lever hem niet in. Neem hem mee naar huis en vernietig
hem. Laat hem nooit achter in de kamer of badkamer, en lever hem niet in bij de hotelbalie.
Het hotel mag u voor het achterhouden van de sleutelkaart geen kosten in rekening brengen.
Dit zou illegaal en onwettig zijn, er staat immers kostbare prive-informatie van u op, welke
met een simpele kaartleesscanner zichtbaar gemaakt kan worden.
Gooi de kaart ook niet na het verlaten van het hotel zomaar ergens weg b.v. in een vuilnisbak.
Neem hem mee naar huis en knip hem kapot, vooral de elektronische informatiestrip.
Alternatief:
Als u een magneet bij u zou hebben, dan kunt u deze, bij het definitief verlaten van de kamer
(u hoeft niet meer op de kamer te zijn), ook enige keren over de magneetstrip van de
sleutelkaart halen.
Probeer daarna de kamerdeur nog eens te openen. Lukt dit niet dan weet u dat alle gegevens
op de strip zijn gewist.
(Wees hier echter uiterst voorzichtig mee. Breng de magneet niet in de buurt van bankpassen,
creditcards enz. opdat de magneetstrippen hiervan niet worden gewist.)

