
 

Cookiebeleid 

Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de service te verlenen en om ons in staat te 
stellen deze te verbeteren door gebruiksstatistieken en andere doeleinden te verkrijgen. 

Het browsen op deze website impliceert noodzakelijkerwijs het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zolang 
dit nodig is voor de werking ervan. Evenzo zijn cookies en lokale opslag voor bepaalde doeleinden onderworpen aan uw 
toestemming. U kunt cookies accepteren of weigeren via het bestaande configuratiesysteem en het is ook mogelijk om 
de browser te configureren om het gebruik ervan te voorkomen. 

Dit beleid maakt deel uit van ons privacybeleid en omvat het volgende: 

 Wat zijn cookies? 

 Waar worden cookies voor gebruikt? 

 Wat verstaan we onder technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies? 

 Wat zijn cookies van derden? Wie zijn de ontvangers van de informatie? 

 Welke functies en kenmerken van derden gebruiken we op onze website? 

 Hoe lang zijn cookies of vergelijkbare technologieën actief? 

 Gebruik van browsers met privé-browsingmodus 

 Hoe het gebruik van cookies voorkomen en cookies verwijderen? 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tijdelijke bestanden die worden aangemaakt op het apparaat van de gebruiker (computer, telefoon, 
tablet, enz.) Bij het bezoeken van een website, en waarmee deze informatie kan opslaan of ophalen tijdens het browsen, 
bijvoorbeeld om uw gebruiksvoorkeuren op te slaan of om te herkennen u bij volgende bezoeken, evenals informatie 
verkrijgen over uw surfgedrag. 

Wanneer een website een cookie aanmaakt op het apparaat van de gebruiker, wordt het adres / domein van de website 
die de cookie heeft aangemaakt opgeslagen, de duur van de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere 
jaren, evenals de inhoud van de cookie. . De gebruiker kan cookies op elk moment uitschakelen via het 
configuratiesysteem van deze website, en zijn navigatieprogramma configureren om het gebruik van cookies door 
bepaalde websites te voorkomen (blokkeren), en ook eerder opgeslagen cookies verwijderen. 

Waar worden cookies voor gebruikt? 

De meest voorkomende toepassingen of doeleinden zijn: 

 Essentiële technische cookies. Ze worden gebruikt om de navigatiestroom binnen het web te beheren of om de 
gebruiker ermee verbonden te houden. Als u ze uitschakelt, is het mogelijk dat een deel van het web niet 
correct werkt. 

 Maatwerk cookies. Noodzakelijk om bepaalde gebruikersvoorkeuren te onthouden. 

 Analytische cookies. Ze helpen ons en derden om informatie te verzamelen over de herkomst van gebruikers 
en hun navigatie op het web, om een statistische analyse uit te voeren om de structuur en inhoud te verbeteren. 

 Advertentiecookies. Wordt gebruikt om de advertenties die op internet verschijnen te beheren, de inhoud of de 
frequentie van de advertenties te bepalen. 

 Gedragsadvertentiecookies. Ze helpen bij het verzamelen van het surfgedrag van de gebruiker om een profiel 
van hun interesses te creëren en om hen op hen afgestemde advertenties te tonen. 

 Cookies voor sociaal delen. Ze zijn nodig om gebruikers in hun sociale netwerken te identificeren en hen zo in 
staat te stellen inhoud te delen. 

Wat verstaan we onder technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies? 

Technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies zijn elk type gegevensopslag- en terughaalmechanisme dat op het 
apparaat van de gebruiker wordt gebruikt om informatie te verkrijgen. De meest voorkomende zijn: 

 De lokale opslag van de browser. Sommige websites gebruiken lokale opslagplaatsen genaamd 
"sessionStorage" en "localStorage", evenals de database die is geïndexeerd in de browser om informatie op te 
slaan; 

 Lokale opslag van browser-add-ons, zoals Local Flash-opslag ("Flash Local Shared Objects") of de lokale 
Silverlight-opslag ("Isolated Objects"). 

 Het "webbaken" is een volgtechniek die bestaat uit het invoegen in een webpagina (of in een e-mail) van een 
afbeelding die wordt gehost op een internetserver, zodat wanneer de browser of het e-mailprogramma 
verbinding maakt met de genoemde server om de afbeelding te downloaden en te bekijken, de verbinding is 
geregistreerd. Hierdoor weet u dat de gebruiker de webpagina of de e-mail heeft bekeken. Soms is deze 
afbeelding erg klein of transparant, zodat de gebruiker zich niet bewust is van het bestaan ervan. 

 Vingerafdruktechnieken die een reeks informatie combineren die is opgehaald uit de browser of het apparaat 
om een bepaalde gebruiker te onderscheiden tijdens de opeenvolgende bezoeken aan de websites. 



 

Wat zijn cookies van derden? Wie zijn de ontvangers van de informatie? 

Met betrekking tot het type cookies dat we in onze diensten gebruiken, kunnen we differentiëren naargelang wie ze 
beheert: 

 First party cookies: ze worden aangemaakt en beheerd door onze eigen websites of webdomeinen, de 
verkregen informatie wordt direct of indirect door ons beheerd op basis van onze eigen doeleinden. 

 Cookies van derden: cookies die worden gemaakt en beheerd vanaf andere websites die, hoewel niet volledig 
onder onze controle, functies en kenmerken bieden die we hebben besloten op onze website op te nemen, 
zoals: interactieve kaarten, video's en multimedia-elementen, knoppen om te delen op sociale media, 
advertenties, etc. Deze cookies staan onder controle van de derde partij die de bijbehorende functie levert. 

De overgrote meerderheid van functies van derden omvat de toegang tot of het verzamelen van informatie (en het 
gebruik van cookies) door de derde partij die de functie levert, op basis van hun eigen criteria en doeleinden, inclusief 
het verzamelen van surfgewoonten om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. In het volgende gedeelte worden 
de functies en kenmerken van derden die op deze website worden gebruikt, uitgelegd. 

Welke functies en kenmerken van derden gebruiken we op onze website? 

We nemen functies van derden op die cookies gebruiken: analyse, kaarten, sociale knoppen, toeristische informatie, 
gedragsadvertenties en andere. Sommige van deze functies worden geleverd door derden buiten de Europese Unie. 

Zie de sectie: cookielijst voor meer informatie, inclusief doeleinden en garanties. 

Hoe lang zijn cookies of vergelijkbare technologieën actief? 

Afhankelijk van hun bestendigheid of activiteitstijd, kunnen we onderscheid maken tussen: 

 Tijdelijke sessiecookies; ze blijven opgeslagen in de navigatieapparatuur totdat de gebruiker de webpagina 
verlaat; de browser verwijdert ze aan het einde van de browsesessie. 

 Permanente cookies; ze blijven op het navigatieapparaat en de website leest ze elke keer dat de gebruiker een 
nieuw bezoek brengt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die kort of erg lang 
kan zijn. 

Voor informatie over de duur van cookies, zie de sectie: lijst met cookies. 

Gebruik van browsers met privé-browsingmodus 

Als u deze website met een grotere mate van privacy wilt gebruiken en door te beperken dat cookies voor langere tijd 
worden opgeslagen, raden we u aan een webbrowser te gebruiken die een "privé" -browser-modus bevat. Informatie 
over deze mogelijkheid kunt u verkrijgen op de helppagina's van uw browser. 

Hoe blokkeer of verwijder ik de cookies? 

U kunt uw voorkeuren op elk moment configureren via het cookie-configuratiesysteem dat in deze website is 
geïntegreerd. Hiermee kunt u het gebruik van cookies voor verschillende doeleinden activeren / deactiveren. 

Met de meeste browsers kunt u cookies globaal uitschakelen. In veel browsers kunt u ook de cookies verwijderen die 
aan specifieke websites / domeinen zijn gekoppeld. Hiervoor moet de gebruiker de hulp van zijn browser raadplegen. 
Hieronder staan links naar de helppagina's van de meest voorkomende browsers om meer te weten te komen over de 
cookie-instellingen in elke browser: 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

 Verkenner: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

 Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

 Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES 

 Safari voor IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
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Appnexus Publicidad AppNexus Inc. adnxs.com Cookies persistentes       X X https://platform.xandr.com/privacy-center/ 

StickyAdsTV Publicidad 
FreeWheel Media, 
Inc. ads.stickyadstv.com Cookies persistentes       X X https://freewheel.com/privacy-policy 

The Trade Desk Publicidad The Trade Desk adsrvr.org Cookies persistentes       X X 
https://www.thetradedesk.com/general/privacysrvr.
org 

Yahoo 
Buscador y 
publicidad Yahoo Inc. analytics.yahoo.com Cookies persistentes       X X https://policies.yahoo.com 

Google Analytics Analíticas Google, Inc website Cookies persistentes     X   X https://policies.google.com/privacy 

Bing 
Buscador y 
publicidad 

Microsoft online 
services bing.com Cookies persistentes       X X 

https://privacy.microsoft.com/es-
es/privacystatement 

Casale Media Publicidad Casale Media Inc. casalemedia.com Cookies persistentes       X X https://casalemedia.com/ 

Dailymotion Publicidad 

Dailymotion SA 
(France) Dailimotion 
Inc (EEUU) dmxleo.com Cookies persistentes       X X 

https://www.dailymotion.com/legal/privacy?localiza
tion=en 

Google Marketing Publicidad Google, Inc doubleclick.net Cookies persistentes     X X X https://policies.google.com/privacy 

Facebook 
Red social y 
publicidad Facebook Inc facebook.com Cookies persistentes     X X X https://es-es.facebook.com/about/privacy 

Criteo Publicidad Criteo SA website, criteo.sa,  Cookies persistentes     X X   
https://www.criteo.com/es/privacy/corporate-
privacy-policy/ 



 

Baidu 
Buscador y 
publicidad Baidu website, baidu.com Cookies persistentes     X X X 

http://ir.baidu.com/baidu-statement-privacy-
protection/ 

Yandex Publicidad YANDEX LLC website, yandex.com,  Cookies persistentes     X X X https://yandex.com/legal/cookies_policy_eng/ 

Hotjar Analíticas Hotjar Limited website, hotjar Cookies persistentes     X     

https://help.hotjar.com/hc/en-
us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-
Information 

Lafourchette.co 
Funcionalidad / 
publicidad La Fourchette SAS 

lafourchette.com, 

eltenedor.es, 
module.lafourchette.c
om Cookies persistentes     X X   

https://www.eltenedor.es/legal#PoliticaDePrivacida
d 

Stripe 
Analíticas y 
publicidad Stripe, Inc m.stripe.com Cookies persistentes     X X X https://stripe.com/es/privacy 

New Relic Analíticas Newrelic, Inc nr-data.net Cookies persistentes     X   X 
https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-
policy 

Pubmatic Publicidad PubMatic, Inc pubmatic.com Cookies persistentes     X X X https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/ 

Sojern Publicidad Sojern sojern.com Cookies persistentes     X X X https://www.sojern.com/privacy/ 

Tribalfusion Publicidad Tribalfusion tribalfusion.com Cookies persistentes     X X X https://www.tribalfusion.com/TribalFusion/ 

Civitatis 
Funcionalidad / 
publicidad Civitatis Tours SA www.civitatis.com Cookies persistentes     X X X https://www.civitatis.com/es/legal/ 

Tripadvisor 
Funcionalidad / 
publicidad Triadvisor LLC www.tamgrt.com Cookies persistentes     X X X 

https://www.tripadvisor.com/pages/privacy_pre_06
0407.html 

The Hotels Network 
Funcionalidad / 
publicidad 

The Hotels Network 
SL 

www.thehotelsnetwor
k.com Cookies persistentes 

  

X X 

 

https://www.thehotelsnetwork.com/es/cookies-
policy 

Youtube 
Funcionalidad / 
publicidad Google, Inc youtube.com Cookies persistentes X X X X X https://policies.google.com/privacy 

 


