BUDGETAIR.NL COOKIEVERKLARING
Wij, Travix International B.V. ("Travix"), bewaren cookies, webbeacons, Javascript en pixeltabs
("cookies") op uw apparaat wanneer u onze website budgetair.nl bezoekt. De volgende keer dat u een
van deze websites bezoekt, zorgen cookies ervoor dat uw apparaat wordt herkend.

1.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor basisfuncties van de site, en daarom worden deze geplaatst wanneer u
onze websites bezoekt. Deze cookies onthouden uw voorkeuren terwijl u onze website gebruikt. Ze
worden ook gebruikt om het dataverkeer te spreiden over onze servers, zodat de site bereikbaar blijft, en
voor veiligheidsdoeleinden. Bekijk hier een lijst van deze cookies.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de
websites van Travix gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de meest bezochte pagina's
en het aantal foutmeldingen dat wordt weergegeven. Deze cookies helpen Travix om zijn websites te
verbeteren. Bekijk hier een lijst van deze cookies.
Marketingcookies
Deze cookies worden doorgaans op Travix-websites geplaatst door marketingpartners,
advertentienetwerken en social-mediaplatforms. Deze derde partijen fungeren als tussenpersonen die
zorgen dat u ons materiaal te zien krijgt, zoals berichten, aanbiedingen, social media en advertenties.
Ook verzamelen deze derde partijen via onze websites zelf data door middel van cookies. De verwerking
van deze data is geregeld in het privacybeleid van de betreffende partij. Bekijk hier een lijst van deze
partijen en cookies. Deze cookies worden gebruikt om:


verbinding te maken met social media, zodat u kunt inloggen bij social media en materiaal van
onze websites kunt delen;



informatie te verzamelen waardoor we onze marketing beter kunnen afstemmen op uw
interesses, zowel op als buiten onze website;



het aantal keren te beperken dat onze advertenties worden weergegeven;



onze bezoekers te voorzien van relevante, gepersonaliseerde inhoud via diverse soorten media,
zoals e-mail, social media en banneradvertenties, op basis van datgene wat u op onze websites
doet;



2.

de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten.

Controle over de cookies die wij bewaren en gebruiken

Als u uw toestemming voor dit cookiegebruik wilt intrekken, kunt u uw browserinstellingen zodanig
aanpassen dat onze cookies of die van derden worden verwijderd. U kunt uw browser ook zodanig
instellen dat websites überhaupt geen cookies of cookies van derde partijen kunnen plaatsen. Als u het
plaatsen van specifieke cookies blokkeert, kan het zijn dat sommige functies op onze website niet

werken, of dat sommige delen van de website niet geladen kunnen worden. Hier leest u hoe u de
instellingen in de diverse browsers kunt aanpassen:

3.



Chrome



Firefox



Internet Explorer



Safari

Vragen?

Heeft u vragen over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen
met privacy@travix.com.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 18.
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