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Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen door websites 

die u bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier. Cookies helpen om uw 

ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website. 

We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bent 

ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw 

gegevens voor een volgende keer te onthouden. 

 

We werken met analytische en functionele cookies en verzamelen onder andere de 

volgende gegevens: 

• Het aantal bezoekers op onze webpagina's. 

• Hoelang een bezoeker op onze site is. 

• Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals 

besturingssysteem en schermgrootte. 

• Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je op een 

advertentie van ons hebt geklikt, of op een link in een e-mail). 

• Anonieme gegevens die je invult in een formulier, zoals het type auto of type 

dekking. 

• De snelheid van onze website om je browser te kunnen meten. Met deze informatie 

kunnen we mogelijke problemen met de prestaties van onze website op tijd 

ontdekken en oplossen. 

Privacy 

Wij geven met analytische cookies nooit jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, of 

telefoonnummer) door aan Google of Facebook. In onze privacyverklaring lees je hoe wij 

omgaan met persoonsgegevens. 

 

Externe cookies 

We gebruiken cookies van derde partijen zoals Facebook en Google om bij te houden hoe 

u onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt en hoe lang u op de 

pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden 

en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten. 

 Cookies blokkeren en verwijderen 

U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst - al kan dit wel 

invloed hebben op de functionaliteit van de websites die u bezoekt. Cookies op onze 

website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren. 

 

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de 

Consumentenbond voor uitleg. 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

