
Cookies politiek 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstfiles, die bewaard worden op uw computer, tablet of telefoon als u 
homepages bezoekt. Deze tekstfiles worden gebruikt om u kijkpatroon te registreren op de 
diverse homepages. Deze registraties, worden meestal gebruikt voor statistiek doeleinden 
of op homepages te verbeteren zodat ze meer voldoen aan uw interesses. Cookies zijn 
niet schadelijke. 
Cookies op onze site 
Onze homepage gebruikt cookies met de overwegende doelstelling om de gebruikers 
beleving te verbeteren. Als ekstra gebruiken wij cookies in de vorm van registratie voor 
Google Analytics voor meting van zoekeigenschappen en bezoekers registratie. 
Bij het bezoeken van onze hompage accepteerd u indirekt het gebruik van onze cookies. 
Wenst u ons gebruik van deze soort van cookies te blokkeren, dan kunt u in uw browser 
instellingen ons eventueel vermelden voor het niet langer ontvangen van cookies. 
Kan ik cookies verwijderen? 
U kunt op alle ogenblikken cookies verwijderen, die zijn aangebracht op uw computer, 
tablet of telefoon. Wij hebben voor u een lijst samengesteld, waar u een handleiding kunt 
vinden hoe of u deze cookies kunt verwijderen. 
 
cookies: 

 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Opera 
 Safari 
 Flash cookies (gælder alle browser) 
 iPhone, iPad og andet fra Apple 
 Telefoner med styresystemet Android 
 Telefoner med Windows 7 

 
 
Heeft u verder eventuele vragen? 
Als u verder kommentaar of vragen heeft over het gebruik van onze cookies, kunt u ons 
altijd bellen of mailen. 
 
  

http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK
http://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
http://www.windowsphone.com/da-dk/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings


Onze vertrouwelijkheid: 

Zekerheid: 
U heeft altijd de mogelijkheid op te weten, welke informatie wij over u bewaren. Stuur ons 
kortweg een mail met daarin uw naam en adres. U krijgt van van binnen 10 dagen een 
antwoordmail over welek informatie wij bewaren inzake uw persoon. Wenst u dat wij dit 
verwijderen, dient u ons hierop duidelijk te wijzen in een mail. 
 
Het doorspelen van informatie: 
Wij geven nadrukkelijk geen informatie die wij van u bewaren door aan derden. De data 
die u zelf aan ons doorgeeft bij eventuele boekingen of informatieaanvragen, worden door 
ons vertrouwelijk behandeld en worden onder geen enkele omstandigheid doorgegeven. 
 
Cookies: 
Ons gebruik van cookies is slechts van toepassing voor het verlenen van service zodat u 
gerust bij ons kunt zaken doen.Heeft u via uw browser cookies geweigerd van onze 
homepage, kunt u wel onze site bekijken, maar bijvoorbeeld verder geen stappen m.b.t. 
reservering van evenuteel verblijf invullen. Let op u kunt wel eventueel een mail aan ons 
toezenden. 
 
Wat is een cookie. 
Een cookie is een klein databestand, dat zich plaatst op de harddisk van uw coputer het is 
geen programma en jke kan het niet lezen. Het beschadigd ook niet uw computer. Alleen 
de homepage die de cookies aanbrengt kan de cookies naderhand lezen. Het is geen 
virus en het geeft ons de mogelijkheid de volgende keer beter aan uw wensen te voldoen. 
Er is meer informatie te halen op www.cookiecentral.com.  
 
Het bewaren van gegevens 
Als regel bewaren wij informatie uiterlijk 2 jaar. Dit voor het uitzoen wat voor een 
zoekgewoonten men heeft en wat wij er eventueel mee kunnen, 

http://www.cookiecentral.com/

