
Cookie verklaring Landal GreenParks  

 
In dit beleid wordt uitgelegd waarom en hoe wij cookies en andere soortgelijke technologieën (hierna 

gezamenlijk aangeduid als 'cookies') gebruiken en hoe jij kunt bepalen welke cookies worden gebruikt. 
Onze cookies verzamelen over het algemeen geen persoonsgegevens, maar waar dat wel het geval is, 

raden wij u aan ook ons privacy beleid te lezen. 

1. WAT IS EEN COOKIE? 

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 

opgeslagen. Een cookie is geen programma dat schadelijke programma's of virussen kan bevatten. 

2. WAAROM WE COOKIES GEBRUIKEN 

In grote lijnen gebruiken we cookies om vier redenen: 

• Strikt noodzakelijke cookies - deze zijn essentieel voor het functioneren van de website en 

kunnen niet worden uitgeschakeld, zoals het onthouden van wat je eventueel aan een 

winkelwagentje hebt toegevoegd. 
• Functionele cookies - deze worden gebruikt om keuzes die je hebt gemaakt te onthouden, zoals 

welke taal je op de website wilt zien. 
• Prestatie cookies - deze worden gebruikt om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, zoals 

welke delen van onze website het vaakst worden bezocht. 

• Marketing cookies - deze worden gebruikt om onze advertenties relevanter voor je te maken.  

3. EMAILS 

Wij gebruiken ook cookies in onze e-mails om ons te helpen onze communicatie te verbeteren door te 

begrijpen hoe jij ermee omgaat, bijvoorbeeld of je onze e-mail hebt geopend en/of je op een link hebt 
geklikt.  Je kunt dit tegenhouden door geen afbeeldingen te downloaden wanneer je onze e-mail opent, 

door niet op links in de e-mail te klikken of door je browser- of e-mailinstellingen te wijzigen (zie hieronder 
voor meer informatie over hoe je dit kunt doen).   

4. HOE LANG WORDEN COOKIES BEWAARD? 

Hoe lang cookies op jouw apparaat worden opgeslagen, kan variëren. Het tijdstip waarop ze zullen 
verlopen, wordt berekend vanaf de laatste datum waarop je de website hebt bezocht. Wanneer cookies 

verlopen, worden ze automatisch verwijderd.  

5. COOKIES WEIGEREN OF VERWIJDEREN 

Je kunt zelf bepalen welke cookies je accepteert door het selecteren van de voorkeuren op onze cookie 

pop-up wanneer je onze website bezoekt. Je kunt cookies ook weigeren en verwijderen door je 
browserinstellingen te wijzigen. Waar je deze instellingen kunt vinden, hangt af van het type browser dat je 

gebruikt. Als je de instellingen wijzigt, moet je ervan bewust zijn dat je sommige functies en diensten niet 
zult kunnen gebruiken, omdat deze afhankelijk zijn van het feit of de website de door jou gemaakte keuzes 

kan onthouden. Richtlijnen vindt je hier: 

- Internet Explorer 
- Mozilla Firefox 

- Google Chrome 
- Opera 

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies


- Safari 
- Flash cookies 

- Apple 
- Android 

Denk eraan: als je meerdere verschillende browsers gebruikt, moet je de cookies in al deze browsers 

verwijderen. 
Het is mogelijk om hier te kiezen om geen cookies te accepteren van sommige advertentienetwerken die 

informatie delen over verschillende netwerken. 

6. HEB JE NOG VRAGEN? 

Mocht je naar aanleiding van dit beleid vragen of opmerkingen hebben, dan kan je altijd contact met 

ons opnemen. Als je vragen hebt over de Cookie-informatie, kunt je een e-mail sturen 

naar gastenservice@landal.com. 

 

 

https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
mailto:gastenservice@landal.com

