
COOKIES  

OVER DIT COOKIEBELEID 

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe wij ze op onze website gebruiken. Wanneer 
u dit beleid leest, weet u welke soorten cookies wij gebruiken, welke informatie we met de 
cookies verzamelen en hoe we die informatie gebruiken. Door onze website te gebruiken, 
aanvaardt u dat wij cookies gebruiken volgens dit beleid. 

Wat zijn cookies? 
Deze website plaatst cookies bij de bezoekers. Cookies zijn kleine informatiebestanden die 
worden opgeslagen in de browser of op de harde schijf van uw computer of toestel. 

Waarom verzamelen we cookies?  
Deze cookies worden gebruikt om de website www.allegoedsvakanties.nl beter te laten 
functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. We gebruiken geen cookies 
om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website, zodat we content en 
advertenties kunnen personaliseren. 

Welk soorten cookies gebruiken we? 
Cookies kunnen ofwel 'sessie cookies' ofwel 'permanente cookies' zijn. Sessie cookies 
worden uit uw computer of toestel verwijderd wanneer u de browser sluit. Permanente 
cookies worden bewaard op uw computer of toestel tot u ze verwijdert of tot hun 
vervaldatum. Door permanente cookies kunnen we u herkennen bij een volgend bezoek aan 
onze website. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd 
bespaart en onze website voor u prettiger is in gebruik.  

Wij gebruiken de volgende cookies: 

• Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt 
getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele 
cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.  

 Naam cookie: ci-session 

Doel: Het onthouden van uw voorkeuren voor het gebruik van de website  

Opslagperiode: Sessie 

 Naam: PREF 
Doel: Aangepaste voorkeursinstellingen voor ingesloten (embedded) 
YouTube video’s onthouden. 
Opslagperiode: 8 maanden 

• Analytische cookies. Met deze cookies kunnen we zien en tellen hoeveel bezoekers 
onze website krijgt en welke pagina's ze bekijken. Zo kunnen we de werking van 
onze website verbeteren door bijvoorbeeld te zorgen dat onze bezoekers 
makkelijker vinden wat ze nodig hebben. Doordat we deze gegevens 



geanonimiseerd hebben en deze niet naar een individu of PC te herleiden zijn, 
hoeft u hiervoor geen toestemming te geven 

 Naam cookie: -ga / -gid / - gat 

Doel: met deze cookies van Google Analytics meten we hoe de website wordt gebruikt en 
waar vandaan bezoekers op de website zijn gekomen.  

Opslagperiode: -ga 2 jaar / -gid Sessie / -gat Sessie  

• Naam cookie: -collect 

 
Doel: deze cookie verstuurt de verzamelde statistieken naar Google Analytics. 

Opslagperiode: Sessie  

• Naam: YSC 
Doel: Unieke gebruikers van ingesloten (embedded) YouTube video’s meten. 
Opslagperiode: sessie 

• Naam: VISITOR_INFO1_LIVE 
Doel: Ingesloten (embedded) YouTube video’s verzamelen bezoekersinformatie. 
Opslagperiode: 6 maanden 

We gebruiken geen marketing cookies (tracking cookies). Voor deze cookies zouden we uw 
toestemming moeten vragen.  

Welk soort informatie verzamelen we door het gebruik van cookies? 
Wanneer u onze website bezoekt, verwerken we de volgende (persoons)gegevens: 

• ingestelde tijdzone  

• besturingssysteem en platform  

• informatie over uw bezoek inclusief de URL die u naar onze website bracht  

• land  

• een deel van uw IP-adres. De laatste 6 cijfers zijn gemaskeerd 

• zoektermen die u gebruikt op onze website (indien van toepassing) 

• de diensten die u bekeek of zocht  

• reactietijd van de pagina  

• downloadfouten  

• hoe lang u bepaalde pagina's bezoekt  

• hoe vaak u onze website bezoekt  

• informatie over uw interactie op een pagina (zoals scrollen, kliks en muisbewegingen) 



• de manier waarop u de pagina verlaat.  

• ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 

 

Google Analytics 

Stichting Allegoeds heeft aan Google Analytics gevraagd om bovenstaande gegevens van de 
website bij te houden. We laten u graag weten dat: 

• Stichting Allegoeds een verwerkingsovereenkomst gesloten heeft met Google  

• De laatste 6 cijfers van het IP-adres niet verwerkt zijn, zodat een IP-adres niet meer 
herleidbaar is tot een individu. 

• ‘Gegevens delen’ is uitgezet (via Google Analytics deelt Allegoeds dus geen gegevens 
met derden) 

• Stichting Allegoeds geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie 
met Google Analytics-cookies. 

Stichting Allegoeds gebruikt deze data alleen volgens de Nederlandse wet en kan deze niet 
herleiden tot een PC of individu.  

 

Toestemming geven voor cookies 
De cookies verlopen automatisch na een bepaalde periode (zie de lijst met cookies in dit 
cookiebeleid). U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen van uw 
appartaat voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Hoe u dat kunt doen verschilt per 
soort internet browser en apparaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  

Hoe Allegoeds Vakanties het cookiebeleid kan wijzigen 
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Als gevolg van nieuwe technologie, 
wetgeving en voorschriften van autoriteiten zijn wij mogelijk verplicht om u te informeren 
over onze activiteiten die een invloed hebben op uw privacyrechten. U moet deze pagina af 
en toe raadplegen om op de hoogte te blijven van alle veranderingen. 

 


