DJ-versie 29 oktober 2014
COOKIEBEHEER
1. WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is een hoeveelheid data die door de server van de website die u bezoekt op de harde schijf
van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna "apparaat" te noemen) wordt opgeslagen.
Door onze website te bezoeken, wordt er een vast cookie aan u toegekend. Met dit cookie kunnen wij
u identificeren wanneer u onze website opnieuw bezoekt, zodat u beter kunt navigeren op de site en
we uw online ervaring op uw persoonlijke wensen kunnen afstemmen, zoals: automatische erkenning
en opslaan van uw favoriete accommodaties.
We verzamelen bovendien technische informatie op uw apparaat, elke keer wanneer u een pagina
opent op onze website.
Deze informatie heeft betrekking op uw IP-adres (internetprotocol), het besturingssysteem, het soort
browser en, indien van toepassing, het adres van de website van herkomst. Wij verzamelen deze
informatie om de kwaliteit van uw online activiteiten tijdens uw bezoek aan onze website te
verbeteren, en deze informatie wordt door ons niet verkocht aan of doorgespeeld naar derde partijen.
2. WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT?
Wij gebruiken cookies voor statistieke doeleinden en om u een betere navigatie te bieden: door uw
voorkeuren op te slaan, kunnen we uw volgende bezoek aanpassen aan uw wensen, en u
aanbiedingen doen op basis van uw persoonlijke interesses. Het belangrijkste doel van cookies is dus
het zorgen voor een snellere, doeltreffender en dus betere interactie tussen u en onze website.
Deze cookies geven ons niet het recht om uw persoonlijke of gevoelige informatie op te slaan, zoals
uw naam, adres of uw betaalgegevens.
Om optimaal te profiteren van alle functies van onze website, waarvan sommige onafhankelijk van
cookies werken, raden we u aan om het opslaan van cookies op uw apparaat toe te staan.
Zie hieronder de lijst met cookies die wij gebruiken, evenals hun doel:
2.1. BELANGRIJKSTE COOKIES
Dankzij deze cookies kunnen we u tijdens een volgend bezoek herkennen dankzij een unieke
identificatiecode, de instellingen van uw taal of de inhoud van uw winkelmandje opslaan, of uw
bestellingen/reserveringen terughalen.
Wanneer u geen gebruik maakt van deze cookies, hebt u geen toegang tot alle functionaliteiten van
onze website. U kunt dan niet zoeken, geen gebruikmaken van een winkelmandje en uw bestellingen
niet inzien.
COOKIE
PHPSESSID

FUNCTIE
Navigatiebeheer.

DETAILS
We gebruiken deze cookies om informatie te
verkrijgen over uw surfgedrag op onze website.
Deze informatie gebruiken we voornamelijk om de
oorzaken van bepaalde fouten te analyseren, of om
de producten die u hebt geselecteerd op te slaan,
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Currency_m[market]

Keuze van valuta

marketLangChoice

Keuze van taal

zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren
tijdens uw volgende bezoek.
We gebruiken dit cookie om de instellingen van de
in uw land gebruikte valuta op te slaan.
We gebruiken dit cookie om de instellingen van uw
taal op te slaan.

2.2 ANALYTISCHE COOKIES
We maken gebruik van GOOGLE ANALYTICS, een tool voor enerzijds de analyse van internetgebruikers,
die ons een aantal gegevens verstrekt, en anderzijds voor het volgen van activiteiten van klanten op
onze website. Wanneer u onze site bezoekt, maken we gebruik van cookies om anonieme informatie
over uw zoekactiviteiten bij te houden en te verkrijgen.
Dankzij GOOGLE ANALYTICS kunnen we uw online ervaring en gebruiksgemak op onze website
verbeteren. De tool wordt in geen enkel geval gebruikt om uw persoonlijke informatie op te slaan, en
wordt nooit gelinkt aan uw persoonlijke gebruikersprofiel wanneer u geregistreerd staat op onze
website.
De cookies van GOOGLE ANALYTICS zijn: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmx, en __utmz.
2.3 TRACKING COOKIES
Onze website verzamelt eveneens cookies die zijn opgeslagen door commerciële partners, met als
doel het aanbieden van gerichte publiciteit. Wij beheren deze cookies niet rechtstreeks en hebben er
dan ook geen enkele controle over.
Deze cookies zijn voornamelijk afhankelijk van reclamebureaus, die we hier niet allemaal kunnen
opnoemen. Wij hebben geen beheer over cookies die zijn geplaatst door reclamebureaus die voor
eigen rekening handelen.
U hebt bovendien de mogelijkheid om te weigeren dat de getoonde reclame tijdens uw volgende
bezoek gerichte reclame is. In dat geval wordt de reclame nog steeds getoond, maar is deze niet meer
gericht op uw persoonlijke interesses.
Het weigeren van deze reclamecookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van onze website.
SOCIALE NETWERKEN:
Wij maken gebruik van apps van derde partijen waarmee u de inhoud van onze website met andere
personen kunt delen, of om uw mening over de inhoud van onze website met deze personen te delen.
Dat geldt met name wanneer u klikt op "Like", "tweet" en "G+1", die horen bij sociale netwerken zoals
"Facebook", "Google+", "Twitter", etc.
Uw browser verbindt u automatisch door naar de servers van het sociale netwerk wanneer u een
pagina van de website bezoekt met een dergelijke link. Wanneer u tegelijkertijd bent ingelogd op het
sociale netwerk, kunt u de bezochte pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount.
Om te voorkomen dat de door de website verzamelde gegevens worden gekoppeld aan uw
gebruikersaccount, moet u uitloggen bij het sociale netwerk vóórdat u onze website bezoekt.
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U kunt het beleid met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens van deze sociale
netwerken raadplegen om te weten waar de zoekinformatie voor dient, die ze op die manier kunnen
verzamelen.
http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
3. HOE ACCEPTEER OF WEIGER IK COOKIES?
U kunt op elk moment het opslaan van cookies op uw harde schijf weigeren. De cookies worden
beheerd door uw internetbrowser. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt
ze zelf verwijderen of weigeren dat ze worden opgeslagen.
U hebt verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Elke instelling die u toepast, kan van
invloed zijn op uw browsermogelijkheden, en om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, is het
gebruik van cookies nodig.
Aangezien elke browser verschillend is, dient u het menu "Help" van uw browser te raadplegen om de
instellingen voor cookies aan te passen.
Om u te helpen, geven we u hieronder de belangrijkste stappen in het beheren van cookies, die
afhankelijk van uw browser kunnen verschillen.
WANNEER U GOOGLE CHROME GEBRUIKT:
O Klik in het menu "INSTELLINGEN" onderaan de pagina op "GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
WEERGEVEN".
O Klik vervolgens onder het kopje PRIVACY op "INSTELLINGEN VOOR INHOUD".
O In het onderdeel dat u vervolgens te zien krijgt, bovenaan de pagina, kunt u meer lezen over
cookies, en hier kunt u toestaan dat cookies wel of niet worden opgeslagen.
WANNEER U MOZILLA FIREFOX GEBRUIKT:
O Klik in het menu "TOOLS" op "OPTIES".
O Kies vervolgens het tabblad "PRIVACY".
O Klik in het keuzemenu op "PERSOONLIJKE INSTELLINGEN GEBRUIKEN VOOR GESCHIEDENIS".
Daarmee krijgt u de opties voor cookiebeheer te zien, en kunt u zelf aanvinken of u cookies wilt
accepteren of weigeren.
WANNEER U INTERNET EXPLORER 6+ GEBRUIKT:
O Klik in het menu "TOOLS" op "INTERNETOPTIES".
O Kies vervolgens het tabblad "PRIVACY".
O De privacyinstellingen worden weergegeven, met zes opties waarmee u het aantal cookies dat
wordt opgeslagen kunt instellen.
WANNEER U SAFARI GEBRUIKT:
O Klik in het keuzemenu op de optie "VOORKEURSINSTELLINGEN".
O Open het tabblad "BEVEILIGING".
O Kies vervolgens de gewenste optie in het onderdeel "COOKIES ACCEPTEREN".
INSTELLEN OP EEN WEBSITE VOOR COOKIEBEHEER: u kunt uw cookiebeheer ook instellen op websites
voor cookiebeheer, die door reclameprofessionals worden aangeboden.
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INSTELLEN VAN TRACKING COOKIES: omdat deze niet door ons zijn ingesteld, raden we u aan om hun
cookiebeleid rechtstreeks op hun websites te raadplegen.
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