VAN ECK TRAILERS B.V.
COOKIE BELEID
Wanneer u een website bezoekt, kan je deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm
van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de
site te laten werken zoals u verwacht dat hij werkt. Deze informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks,
maar kan je wel een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.
Ook onze website, www.vanecktrailers.com, maakt gebruik van cookies. Hieronder vindt u meer informatie
over deze cookies; wat ze zijn, welke cookies we gebruiken, wat ons doel is voor het gebruik ervan en hoe u de
cookie-instellingen kunt aanpassen, cookies kunt blokkeren of verwijderen.
1. Wat Is Een Cookie?
Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie, die naar uw apparaat worden gedownload
wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de
oorspronkelijke website, of naar een andere website die dat cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat zij een
website in staat stellen het apparaat van zijn gebruiker te herkennen.
Eén soort cookie slaat een bestand permanent op uw computer op. Daarna kan het worden gebruikt om deze
website aan te passen op basis van uw keuzes en interesses. Een ander veel voorkomend type cookie is de
“sessiecookie”. Wanneer u een website bezoekt, worden sessiecookies verzonden tussen uw computer en de
server om informatie te verzamelen. Sessiecookies worden niet opgeslagen nadat u uw internetbrowser hebt
afgesloten.
Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org.
2. Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies om de gebruikers ervaring van onze website te verbeteren. Cookies helpen bijvoorbeeld
bij de authenticatie van de gebruiker als deze inlogt op een beveiligd deel van de website, om te bepalen welke
informatie op een bepaalde webpagina beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen inloggegevens in een cookie
worden opgeslagen, zodat de gebruiker de website kan betreden en verlaten zonder dezelfde
verificatiegegevens opnieuw te moeten invoeren. Cookies worden ook gebruikt om u te helpen bepaalde
informatie op de website op te slaan, zoals favoriete producten enz. Ze worden ook gebruikt voor het
verzamelen van anonieme statistieken over gebruikersgedrag om ons in staat te stellen de website-ervaring te
verbeteren.
3. Hoe kan ik mijn cookie-instellingen aanpassen?
Aangezien wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om sommige soorten cookies niet toe te
staan. Klik op de verschillende categoriekoppen om meer te weten te komen en onze standaardinstellingen te
wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat het blokkeren van sommige soorten cookies gevolgen kan hebben voor
uw ervaring van de site en de diensten die wij u kunnen aanbieden.
4. Hoe cookies blokkeren en/of verwijderen?
Indien u geen cookies wenst te aanvaarden, kunt u uw webbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies
automatisch wordt geblokkeerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer een website cookies op uw computer wil
opslaan. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook via uw webbrowser worden verwijderd. Meer informatie kunt
u vinden op de ondersteuningspagina’s van uw webbrowser. Als u verschillende apparaten gebruikt om
toegang te krijgen tot onze website, zoals pc, tablet of smartphone enz., moet u de browserinstellingen op elk
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apparaat afzonderlijk wijzigen.
5. Wij gebruiken de volgende categorieën cookies op deze website:
5.1 Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen in onze systemen niet worden
uitgezet. Ze worden gewoonlijk alleen ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek
om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, taal of het invullen van formulieren. U kunt uw
browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing krijgt, maar sommige
delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
– Uw taal
– Cookie-instellingen
5.2 Functionaliteit Cookies
Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen
door ons worden geplaatst of door derden wiens diensten wij aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze
cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of al deze diensten niet naar behoren werken.
– Google Maps
– Google reCAPTCHA
5.3 Statistieken Cookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat wij de prestaties van onze site
kunnen meten en verbeteren. Zij helpen ons te weten welke pagina’s het populairst en het minst populair zijn
en te zien hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd
en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, zullen wij niet weten wanneer u onze site hebt bezocht en
zullen wij de prestaties ervan niet kunnen controleren.
– Google Analytics
5.4 Marketing Cookies
Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze reclamepartners. Ze kunnen door die bedrijven
worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te
tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw
browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren.
Sommige 3e partij video aanbieders staan geen video views toe zonder targeting cookies. Als u problemen
ondervindt bij het bekijken van een video, moet u uw cookievoorkeuren voor targeting op ja zetten als u video’s
van deze aanbieders wilt bekijken. Van Eck heeft dit niet in de hand.
– Youtube
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