Cookiebeleid
Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk
transparant te zijn over ons cookie gebruik, daarom zijn we duidelijk over welke cookies we
gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon
plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw
websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een
volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Functionele cookies
Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze
cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze
online dienstverlening uitvoeren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website onthoudt
wanneer je een soa-test aan het bestellen bent.

Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site
wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de
site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen
kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem
gemaakt.
We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook verbeteringen zijn. Daarom
voeren we verbeteringen vaak eerst uit in een A/B-test: bezoekers zien dan op hetzelfde
moment een aangepaste versie van de website. Cookies zorgen ervoor dat je de juiste versie
van een pagina ziet en meten de resultaten. Zo optimaliseren we steeds de website.
Met Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we
altijd bij een bezoek aan onze website.
Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:
●
●
●

Het aantal bezoekers op onze webpagina's.
Hoelang een bezoeker op onze site is.
Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten).

●
●
●
●
●
●

Welke versie van de website aangeboden moet worden (A/B-testen).
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.
Producten die je hebt gekocht of toegevoegd aan het winkelwagentje op onze webshop.
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.

Wij geven met analytische cookies nooit jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, BSN en
telefoonnummer) door aan Google.

