Cookie beleid

Gebruik van cookies
Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u bepaalde
webpagina’s bezoekt. Bij www.fleetport.eu gebruiken we cookies die noodzakelijk zijn om het u
mogelijk te maken door de site te navigeren of om bepaalde basiskenmerken te leveren. We
gebruiken cookies om de werking van de website te verbeteren door, bijvoorbeeld, het opslaan van
uw voorkeuren zodat de functionaliteiten van de website daarop kunnen worden aangepast. Hieronder
vindt u meer informatie over de gehanteerde cookies door Fleetport.nl B.V.

Ons cookiesbeleid
Om volledig gebruik van www.fleetport.eu te maken, dient uw computer, tablet of mobiele telefoon
cookies te accepteren omdat wij u alleen bepaalde op de persoon afgestemde kenmerken van deze
website kunnen bieden door cookies te gebruiken. Hieronder volgt een lijst van de voornaamste
cookies die wij gebruiken, en waarvoor we ze gebruiken.

Cookies van derden op www.fleetport.eu
Tijdens uw bezoeken aan www.fleetport.eu bemerkt u wellicht een aantal cookies dat geen betrekking
op www.fleetport.eu heeft. Als u een pagina bezoekt met inhoud ingebed van, bijvoorbeeld, YouTube
of Flickr, krijgt u cookies van deze websites te zien. www.fleetport.eu heeft geen controle over de
verspreiding van deze cookies. U dient de websites van de derden te raadplegen voor meer informatie
hierover, maar sommige voorbeelden van cookies van derden die op www.fleetport.eu kunnen
voorkomen, worden hieronder vermeld:

www.fleetport.eu – “delen”-tools
Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om materiaal van www.fleetport.eu via sociale netwerken
zoals Facebook, Twitter en LinkedIn met vrienden te ‘delen’, is het mogelijk dat u cookies van deze
websites toegestuurd krijgt. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus we
suggereren dat u de websites van deze derden raadpleegt voor meer informatie over hun cookies en
hoe u ze kunt beheren.

Nadere informatie over cookies
U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren.
Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact
op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt
‘verplicht’ is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een
invloed hebben op de beleving van de website. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het
Privacy- en cookiebeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de
website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist.

