COOKIE-VERKLARING
We kunnen tijdens uw bezoek aan onze website informatie verzamelen, zoals cookies en log data.

I.

LOG DATA

Zoals de meeste websitebeheerders verzamelen we informatie die uw browser doorstuurt tijdens uw bezoek aan onze Site
(“Log Data”).
Deze Log Data kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) adres van uw computer, browser type, browser
versie, de pagina’s die u op onze Site bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u doorbrengt op die pagina’s
en andere statistieken.
Daarenboven kunnen we beroep doen op de diensten van derden, zoals Google Analytics, die deze informatie verzamelen,
monitoren en analyseren.

II.

COOKIES

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme, unieke identificator kunnen bevatten. Cookies
worden van een website naar uw browser gezonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.
Zoals veel sites gebruiken we “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instructies geven om alle of sommige
cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt doorgestuurd. Indien u echter geen cookies aanvaardt,
kunnen sommige delen van onze website iets minder gebruiksvriendelijk zijn.

Cookie Policy - NL - 22/10/2018

Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende functies:
1.

Sessiecookies: deze worden alleen tijdens uw websessie op uw computer opgeslagen. Ze worden automatisch verwijderd
wanneer uw browser wordt afgesloten. Ze slaan gewoonlijke een anonieme ID op, die u toelaten om een website te
bezoeken zonder aan elke pagina te moeten aanloggen. Ze verzamelen geen informatie van uw computer.

2.

Permanente cookies: een permanent cookie is een cookie dat als een bestand op uw computer wordt opgeslagen en daar
blijft nadat u uw webbrowser heeft afgesloten. De cookie kan worden gelezen door de website, die het heeft gecreëerd,
wanneer u die website opnieuw bezoekt.

3.

First-party cookies: de functie van dit type cookie is om uw voorkeuren op een specifieke website op te slaan voor de
eigenaar van die website. Ze worden opgeslagen en verzonden tussen de servers van Qover en de harde schijf van uw
computer. Ze worden voor niets anders gebruikt dan voor de personalisatie die door u werd ingesteld. Deze kunnen zowel
sessie- als permanente cookies zijn.

4.

Third-party cookies: de functie van dit type cookie is om uw interactie met een specifieke website te onthouden voor een
entiteit die geen eigenaar van die website is. Ze worden opgeslagen en verzonden tussen servers van die derde partij en
de harde schijf van uw computer. Deze cookies zijn meestal permanente cookies.

De Site gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse die door Google, Inc. (“Google”) wordt aangeboden. Google
Analytics gebruikt cookies om de website te helpen hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt
gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal door Google worden doorgestuurd naar en opgeslagen
op zijn servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om
rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteiten
op de website en het internet, voor Qover en zijn verbonden ondernemingen. Google kan deze informatie ook doorgeven aan
derden wanneer het hiertoe wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie voor Google bewerken. Google zal
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uw IP-adres niet verbinden met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de
relevante instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er dan echter rekening mee dat u niet in staat zult zijn om alle
functies van deze website te gebruiken.
NAAM

WAT

DOEL

ADyxukuRMGu11y5Y_KTl34brrBbsQwejknBZgIjs861geLBU6rqTEl66AQ5lV_
QLgBYVN8Q-9UpQ4Yy4vWgXD67w5B93EYv_K6ZprG0XO_f97knkWVCrI

Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele
reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht heeft.

Marketing

IDE

Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele
reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht heeft.

Marketing

__cfduid

Zendesk chat : Cookie assoiated met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om de laadtijden van de pagina's
te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om eventuele beveiligingsbeperkingen op basis van het IPadres van de bezoeker op te heffen. Het bevat geen gebruikersidentificatie-informatie.

klantenondersteuning

__cfduid

Inspectlet gebruikt cookies om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers op uw website navigeren. Cookie geassimileerd met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt
om de laadtijden van de pagina's te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om eventuele beveiligingsbeperkingen op basis van het IP-adres van de bezoeker op te heffen. Het bevat geen gebruikersidentificatieinformatie.

Analytics

__cfduid

Cookie assoiated met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om de laadtijden van de pagina's te versnellen.
Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om eventuele beveiligingsbeperkingen op basis van het IP-adres van de
bezoeker op te heffen. Het bevat geen gebruikersidentificatie-informatie.

Zendesk

__insp_norec_sess

De prestaties van de website en de server bij elk bezoek aan de site vast te leggen. De gegevens worden geaggregeerd en geanalyseerd; daarom blijven ze anoniem bij gebruik.

Analytics

__insp_nv

Sessiecookie, verwijderd wanneer het bezoek voorbij is

Analytics

__insp_slim

Informatie over de positie van de muis, klikken, scroLLLs en gemarkeerde elementen en tekst opslaan.

Analytics

__insp_targlpt

Deze cookie wordt ingesteld door Inspectlet om informatie op te slaan over de positie van de muis, klikken,
scroLLLs, en gemarkeerde elementen en tekst.

Analytics

__insp_targlpu

Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker in staat te stellen pagina's te delen via sociale netwerksites van
derden.

Analytics

__insp_uid

Lange termijn cookie die willekeurige ID's bevat die aan bezoekers zijn toegewezen

Analytics

__insp_wid

Sessiecookie, verwijderd wanneer het bezoek voorbij is. Deze cookie wordt ingesteld door Inspectlet en wordt gebruikt om de prestaties van de website en de server bij elk bezoek aan de site te registreren. De gegevens worden
geaggregeerd en geanalyseerd; daarom blijven ze anoniem bij gebruik.

Analytics

__zlcmid

Live chat widget stelt de cookies in om de Zopim Live Chat ID op te slaan die wordt gebruikt om een apparaat te
identificeren bij elk bezoek.

Zendesk

_ga

Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics - een belangrijke update van de meer
gebruikte analytics-service van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door
een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een cliëntidentificatiecode. Het wordt opgenomen in elke
paginaverzoek in een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de
analytics-rapporten van de sites. Standaard is het ingesteld om na 2 jaar te verlopen, hoewel dit aanpasbaar is
door website-eigenaren.

Google
Analytics

_ga

Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics - een belangrijke update van de meer
gebruikte analytics-service van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door
een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een cliëntidentificatiecode. Het wordt opgenomen in elke
paginaverzoek in een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de
analytics-rapporten van de sites. Standaard is het ingesteld om na 2 jaar te verlopen, hoewel dit aanpasbaar is
door website-eigenaren.

Google
Analytics

_gat_UA-123728391-3

Dit is een pattern type cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn
op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een hoog
verkeersvolume worden opgeslagen, te beperken.

Google
Analytics

_gat_UA-126721339-1

Dit is een pattern type cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn
op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een hoog
verkeersvolume worden opgeslagen, te beperken.

Google
Analytics
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_gat_UA-1469439-36

Dit is een pattern type cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn
op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een hoog
verkeersvolume worden opgeslagen, te beperken.

Google
Analytics

_gat_UA-77950992-1

Dit is een pattern type cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn
op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een hoog
verkeersvolume worden opgeslagen, te beperken.

Google
Analytics

_gid

Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics. Dit blijkt een nieuwe cookie te zijn en
vanaf voorjaar 2017 is er geen informatie van Google beschikbaar. Het lijkt een unieke waarde voor elke bezochte
pagina op te slaan en bij te werken.

Google
Analytics

_gid

Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics. Dit blijkt een nieuwe cookie te zijn en
vanaf voorjaar 2017 is er geen informatie van Google beschikbaar. Het lijkt een unieke waarde voor elke bezochte
pagina op te slaan en bij te werken.

Google
Analytics

accepted-cookie-policy

Cookie aangemaakt door Qover en ingesteld op waar wanneer bezoeker cookiebeleid accepteert

Toestemming

1P_JAR

Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele
reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht heeft.

Adverteerder

APISID

Deze DoubleClick cookie wordt over het algemeen via de site geplaatst door advertentiepartners en wordt door
hen gebruikt om een profiel op te bouwen van de interesses van de bezoeker van de website en om relevante advertenties op andere sites te tonen. Deze cookie werkt door het uniek identificeren van uw browser en apparaat.

Adverteerder

CONSENT

Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele
reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht heeft.

Adverteerder

HSID

Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om een profiel op te bouwen van de interesses van de bezoeker van de website en om relevante advertenties op andere sites te tonen.

Adverteerder

NID

Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om een profiel op te bouwen van de
interesses van de bezoeker van de website en om relevante advertenties op andere sites te tonen. De NIDcookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals
uw voorkeurstaal (bijv. Engels), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten zien (bijv. 10 of 20) en of u het
SafeSearch-filter van Google aan wilt zetten of niet.

Adverteerder

OGPC

Deze cookie maakt de functionaliteit van Google Maps mogelijk.

Partner
informatie

SAPISID

Deze DoubleClick cookie wordt over het algemeen via de site geplaatst door advertentiepartners en wordt door
hen gebruikt om een profiel op te bouwen van de interesses van de bezoeker van de website en om relevante advertenties op andere sites te tonen. Deze cookie werkt door het uniek identificeren van uw browser en apparaat.

Adverteerder

SID

Wij gebruiken beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, frauduleus gebruik van inloggegevens te
voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen.contain digitaal ondertekende en
gecodeerde records van de Google-account-ID van een gebruiker en de meest recente aanmeldingstijd. De combinatie van HSID en SID twee cookies stelt ons in staat om vele soorten aanvallen te blokkeren, zoals pogingen
om de inhoud te stelen van formulieren die u op webpagina's invult.

Veiligheid

SIDCC

Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele
reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht heeft.

Adverteerder

SSID

Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele
reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht heeft.

Adverteerder

Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor het
doel zoals hierboven gedetailleerd.
Voor informatie over al deze categorieën van cookies en voor meer algemene informatie over cookies verwijzen we naar
aboutcookies.org.
De instellingen van de cookies kunnen verschillen van browser tot browser. Gelıeve hıeronder de links te vinden, die u toegang
geven tot instructies die u zullen toelaten om de cookies in uw browser te deactiveren of te verwijderen:
yy

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

yy

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

yy

Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

yy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Indien u geen informatie aan Google Analytics wilt geven over uw bezoeken en activiteiten op onze website, kunt u deze optie
in uw browser deactiveren via de volgen de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
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