COOKIEBELEID
Project T&T is de eigenaar van de website www.tour-taxis.com en maakt geen uitgebreid
gebruik van Cookies. Dit beleid is bedoeld om u meer inzicht te geven in de manier waarop
we gegevens gebruiken en verzamelen door het gebruik van Cookies.
Wat zijn Cookies?
Cookies en gelijkaardige technologieën (“Cookies”) zijn bestanden met kleine
hoeveelheden gegevens die op een apparaat met internetverbinding worden gedownload
en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Deze Cookies worden vervolgens bij elk
daaropvolgend bezoek terug naar de betreffende website of naar andere websites met
Cookieherkenning gestuurd. Er bestaan veel soorten Cookies met elk hun eigen
doelstelling. Ze kunnen echter in twee grote groepen worden onderverdeeld: permanente
Cookies en sessieCookies. Permanente Cookies blijven gedurende een gedefinieerde
periode op uw apparaat staan. SessieCookies zijn tijdelijk en blijven slechts gedurende één
browsersessie actief. Van zodra u de browser sluit, worden alle sessieCookies verwijderd.
Cookies bieden verschillende voordelen zoals het onthouden van uw voorkeuren
(taalvoorkeur enz.) waardoor uw online ervaring over het algemeen wordt verbeterd en
waardoor wij u de beste online ervaring kunnen bezorgen.
Voor meer informatie over Cookies kunt u altijd terecht op aboutCookies.org.
Waarom maakt Project T&T gebruik van Cookies?
Zonder Cookies kan het gebeuren dat bepaalde delen van de website niet doeltreffend
werken. De belangrijkste reden voor het gebruik van Cookies is de verbetering van uw
persoonlijke online ervaring. Aangezien we geen persoonlijke gegevens verzamelen, zijn
de gebruikte Cookiesoorten beperkt.
Welke Cookies gebruiken wij?
Op onze website worden bij uw bezoek alleen permanente Cookies gegenereerd. Deze
Cookies worden in een van de submappen van uw browser opgeslagen tot u ze handmatig
verwijdert of tot uw browser ze verwijdert op basis van de opslagperiode in het bestand
van de permanente Cookies.
De Cookies helpen ons om uw gegevens en instellingen te onthouden wanneer u onze
website in de toekomst bezoekt. Uw taalvoorkeur wordt bijvoorbeeld opgeslagen. Een
andere Cookie die op onze website wordt gebruikt, is een third-party Cookie die door
Google wordt ingesteld. Die wordt alleen gebruikt zodat zij ons analyserapporten over
bijvoorbeeld het gebruik van onze website kunnen bezorgen. Daardoor is ook het
Cookiebeleid van Google van toepassing.
Hoe kunt u uw Cookies beheren of verwijderen?
Alvorens u Cookies gaat verwijderen, willen wij u meedelen dat uw voorkeuren en bepaalde
functionaliteiten op verschillende websites hierdoor verloren kunnen gaan.
U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om Cookies te wissen of om de
automatische aanvaarding ervan te vermijden. Ga naar het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’

in uw browser om de instellingen te wijzigen. De volgende links geven meer specifieke
informatie voor bepaalde browsers.
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
U kunt ook www.ghostery.comgebruiken om het gebruik van de gebruikte Cookies op onze
websites te evalueren.
Gebruikersovereenkomst
Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de opslag van Cookies op uw
apparaat. Als u ervoor kiest om dergelijke Cookies niet te ontvangen, kunnen we niet
garanderen dat uw ervaring zo optimaal mogelijk is.
Als u vragen hebt met betrekking tot uw privacy kunt u contact met ons opnemen via
privacy@extensa.eu.

