Cookiebeleid
Laatst bijgewerkt: 7 mei 2018
IVECO Schouten maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de
randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van
uw browser staat. IVECO Schouten plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur
(zoals, pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren.
Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is
uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft
gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak.
Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op
een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft.
Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig
is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of
een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u
bent aangemeld op uw account of niet.
Door de Website te gebruiken of te openen, gaat u als volgt akkoord met het gebruik
van cookies door IVECO Schouten:
Net als de meeste websites gebruiken wij cookies voor verschillende doeleinden om
uw online-ervaring te verbeteren, voor analyses en marketing, maar we gebruiken
cookies op de website specifiek voor de volgende doeleinden:
1. Strikt noodzakelijke cookies: Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te
stellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze
cookies zijn we niet in staat om het aantal unieke gebruikers van de site te bepalen
of om bepaalde functies aan te bieden, zoals de automatische registratie voor de
diensten van IVECO Schouten.
2. Cookies voor functionaliteit: Cookies voor de functionaliteit registreren informatie over
keuzes die u hebt gemaakt en stellen ons in staat om de website voor u 'te
personaliseren'. Als u bijvoorbeeld uw locatie instelt op de homepagina van IVECO
Schouten om LNG-tanklocaties in uw omgeving te ontvangen, gebruiken wij cookies
om de locatie van uw voorkeur op te slaan.
3. Veiligheidscookies: We gebruiken veiligheidscookies voor de authenticatie van
gebruikers, voor het voorkomen van frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens
en voor het beschermen van gebruikersgegevens tegen gebruik door onbevoegden.
Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van cookies die digitaal getekende en
gecodeerde records van een gebruiker en/of registratietijd bevatten. De combinatie
van deze twee cookies stelt ons in staat om vele soorten van aanvallen te blokkeren,
bijvoorbeeld pogingen om de inhoud van formulieren, die u op wegpagina's invult, te
stelen.

4. Prestatiebevorderende cookies: Prestatie-bevorderende cookies worden op de
website van IVECO Schouten gebruikt voor interne doelen, om ons te helpen om uw
gebruikerservaring te verbeteren. De door cookies verstrekte informatie helpt ons te
begrijpen hoe bezoekers de website van IVECO Schouten gebruiken, zodat we de
manier waarop de inhoud van de website aan u wordt gepresenteerd kunnen
verbeteren. Deze cookies stellen ons ook in staat om verschillende ontwerpideeën
voor bepaalde pagina's, zoals de homepagina van IVECO Schouten, uit te testen.
We gaan over het algemeen geen contracten aan met onafhankelijke meet- en
onderzoeksbedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren.
5. Online gedragsgebaseerde reclame: IVECO Schouten websites, met
reclamefuncties, zijn gepersonaliseerd voor de individuele gebruiker. Wij gebruiken
cookies om te bepalen welke reclame het meest relevant voor u is, op basis van de
onderdelen die u bekijkt op onze sites en van de geo-locatie van uw IP-adres.
Onderstaande tabel geeft links naar de opt-outmechanismes van individuele
reclamepartners. U kunt kiezen of u deze cookies wel of niet in de instellingen wilt
toelaten.
6. Cookies van derde partijen: Pagina's met deze ingebedde inhoud kunnen cookies
van deze websites bevatten. En op analoge wijze kan, wanneer u één van de 'deel'knoppen op een website van IVECO Schouten gebruikt, een cookie worden geplaatst
door de dienst die u hebt gekozen voor het delen van inhoud. IVECO Schouten heeft
geen controle over de verspreiding van dergelijke cookies en deze tool zal deze
cookies van de betreffende websites niet blokkeren. U dient de websites van de
betreffende derde partij te controleren om er meer informatie over te vinden. U kunt
kiezen of u deze cookies wel of niet in de instellingen wilt toelaten.
Cookies actief op IVECO-schouten.nl
Strikt noodzakelijk
Naam Cookie
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wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
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gebruikt.
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Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt.
Houdt gebruikerssessiestatus
voor alle pagina-aanvragen bij.
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hubspot.com
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Hubspot.com

2 jaar
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2 jaar
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Online gedragsgebaseerde functies
hubspot.com
30 minuten
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2 jaar
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hubspot.com
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guest_id

.twitter.com

2 jaar

personalization_id

.twitter.com

2 jaar

lang

cdn.syndication.twimg.com

Sessie

Cookies van derde partijen
Vervaldatum

Deze cookies wordt gebruikt
wordt gebruikt om de
bezoekers met een ID te
tracken. Deze cookie wordt pas
op het moment dat een
formulier wordt ingevuld
meegestuurd om dubbele
contacten te voorkomen.
Onthoudt uw preferentie om u
niet te tracken.
Deze cookie wordt geactiveerd
wanneer u instelt dat u geen
enkele manier, ook
geanomiseerd, getrackt wilt
worden.

Deze cookie tracked uw sessie
en bepaalt hiermee ook of de
sessie nummers en tijdsdata
van de _hstc cookie opgeteld
moet worden.
De hoofdcookie van Hubspot,
dit registreert het domein,
eerste bezoek, laatste bezoek,
huidig bezoek en sessie
nummer.
Wanneer Hubspot de sessie
cookie start wordt deze cookie
op 1 gezet. Hiermee wordt
gedetecteerd of u uw browser
opnieuw start. Wanneer deze
cookie niet geactiveerd is wordt
er vanuit gegaan dat het een
nieuwe sessie is.

Doel
Deze cookie plaatst een unieke
ID verbonden aan twitter

De anonieme gegevens van
deze cookie komen samen in
een centrale adsever. Met de
informatie kunnen advertenties
gepersonaliseerd en gericht
getoond worden (bijv. je laatst
bekeken product
Onthoudt de door gebruiker
geselecteerde taalversie

Controleer de ondersteuningspagina’s voor cookie-instellingen van uw browser voor
de meest actuele instructies.

Google Chrome
•
•
•
•
•

•
•

Klik op het pictogram Instellingen op de werkbalk van de browser (drie lijnen onder elkaar)
Selecteer Instellingen
Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’
Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop ‘Inhoudsinstellingen’
Cookies inschakelen: kies in de sectie “Cookies” ‘Toestaan dat lokale gegevens worden
ingesteld’. Hiermee schakelt u zowel first-party als third-party cookies in. Indien u alleen firstparty cookies wilt toestaan, kiest u ‘Third-party cookies en sitegegevens blokkeren’.
Cookies uitschakelen: kies in de sectie “Cookies” voor ‘Websites blokkeren om gegevens in
te stellen’.
Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Chrome. Voor meer
informatie over andere cookie-instellingen die in Chrome worden aangeboden, raadpleegt u
de volgende pagina van Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Mozilla Firefox
•
•
•
•
•
•

Klik op de menuknop (drie lijnen onder elkaar) en kies ‘Voorkeuren’.
Selecteer het paneel Privacy.
Stel ‘Firefox zal:’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor historie’.
Cookies inschakelen: vink ‘Cookies accepteren van websites’ aan.
Cookies uitschakelen: vink ‘Cookies van websites accepteren’ uit.
Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Firefox. Voor meer
informatie raadpleegt u de volgende pagina van Mozilla: https://support.mozilla.org/nlNL/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari op OS X
•
•
•

•
•

Klik op ‘Safari’ in de menubalk en selecteer de optie ‘Voorkeuren’.
Klik op ‘Privacy’.
Cookies inschakelen: in de sectie ‘Cookies en websitegegevens:’ klikt u op “Altijd toestaan”
of “Toestaan van websites die ik bezoek” of “Toestaan van alleen huidige website”
afhankelijk van uw voorkeur.
Cookies uitschakelen: in de sectie ‘Cookies en websitegegevens:’ klikt u op “Altijd blokkeren”
Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Safari. Voor meer
informatie over andere cookie-instellingen die worden aangeboden in Safari, raadpleegt u de
volgende pagina van Apple https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL

Opera
•
•
•
•
•
•

Selecteer in het hoofdmenu ‘Instellingen’ (of ‘Voorkeuren’, wanneer u OS X gebruikt).
Klik op ‘Geavanceerd’.
Kies onder ‘Cookies’ een optie om cookies te behandelen.
Cookies inschakelen: vink ‘Accepteren’ of ‘Alleen cookies accepteren van de site die ik
bezoek’ aan, afhankelijk van uw voorkeur.
Cookies uitschakelen: vink ‘Nooit cookies accepteren’ aan.
Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Opera. Voor meer
informatie over andere cookie-instellingen die in Opera worden aangeboden, raadpleegt u de
volgende pagina van Opera Software: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0
•
•
•
•
•

Klik op ‘Extra’ boven aan het venster van uw browser en selecteer ‘Internetopties’.
In het venster Opties navigeert u naar het tabblad ‘Privacy’.
Cookies inschakelen: stel de schuifregelaar in op ‘Gemiddeld’ of lager.
Cookies uitschakelen: beweeg de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren.
Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Explorer. Voor meer
informatie over andere cookie-instellingen die in Internet Explorer worden aangeboden,
raadpleegt u de volgende pagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/nlnl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer 11 voor Windows 10
•
•
•
•
•

Klik op ‘Extra’ boven aan het venster van uw browser en selecteer ‘Internetopties’.
In het venster Opties navigeert u naar het tabblad ‘Privacy’.
Cookies inschakelen: kies ‘Toestaan’ of ‘Vragen’ voor directe en indirecte cookies,
afhankelijk van uw voorkeur.
Cookies uitschakelen: kies ‘Blokkeren’.
Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Explorer. Voor meer
informatie over andere cookie-instellingen die in Internet Explorer worden aangeboden,
raadpleegt u de volgende pagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/nlnl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge
•
•
•
•

•

Klik op ‘Meer’ en kies ‘Instellingen’.
Selecteer onder ‘Geavanceerde instellingen’ de optie ‘Geavanceerde instellingen
weergeven’.
Kies onder ‘Privacy en services – Cookies’ de gewenste optie.
Met ‘Alle cookies blokkeren’ blokkeert u alle cookies die websites op uw computer proberen
op te slaan. Met ‘Alleen cookies van derden blokkeren’ blokkeert u cookies van derden die
worden opgeslagen door externe webservices, zoals advertenties die zijn ingesloten op
websites die u heeft bezocht.
Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Edge. Voor meer
informatie over andere cookie-instellingen die in Microsoft Edge worden aangeboden,
raadpleegt u de volgende pagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/enus/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Indien u alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van alle
functies van deze website. Raadpleeg de documentatie van uw mobiele apparaat
voor informatie over hoe u cookies uitschakelt.

IVECO Schouten en andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. IVECO Schouten
is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie
omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u
bezoekt.

