
 
Cookie Verklaring Recreatie Zeker 
 
Deze verklaring geldt voor de volgende websites in ons eigendom: 
 
https://www.recreatiezeker.nl 
https://www.vakantiezeker.nl 
https://www.kampeerpolis.nl 
https://www.caravanpolis.com 
https://www.vaarpolis.nl 
https://www.chalet-verzekeren.nl 
https://www.beste-fietsverzekering.nl 
https://www.ebike-verzekeren.nl 
https://www.groepsannuleringsverzekering.nl 
https://www.groepsreisverzekering-afsluiten.nl 
https://www.kortlopende-annuleringsverzekering.nl 
https://www.reisverzekering-en-annuleringsverzekering.nl 
https://www.reisverzekering-wereldreis.nl 
https://www.schoolreisverzekering.com 
 
Wanneer u onze websites bezoekt, dan zal er informatie van onze servers in uw browser worden 
opgeslagen. Dit gebeurt door zogeheten “cookies”. Een cookie is een bestand dat bij een 
paginabezoek wordt opgeslagen door uw browser (zoals internet explorer, safari, chrome, firefox, etc). 
De cookies worden gebruikt voor functionele en analytische doeleinden. 
 
Nadere toelichting functionele doeleinden: 
Door de plaatsing van cookies kunnen inlog- en/of formuliergegevens worden opgeslagen. Daardoor 
kunt u bij een volgend bezoek direct ingelogd de website bezoeken. Ook kunnen eerder ingevulde 
formulieren direct worden gevuld met de eerder gegeven gegevens. Het onthouden van 
inloggegevens en wachtwoorden zal uitsluitend na uw goedkeuring gebeuren. 
 
Nadere toelichting analytische doeleinden: 
Om het aantal bezoeken te bekijken en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics 
Met deze functie kunnen wij zien welke pagina’s zijn bezocht en met welke zoekwoorden onze 
websites wordt gevonden. Deze gegevens zijn anoniem. Zo kunnen wij nagaan welke pagina’s goed 
zijn opgebouwd voor de bezoekers en of u ze als relevant beoordeelt. Wanneer pagina’s bijvoorbeeld 
vaak worden bezocht, maar ook direct worden verlaten (wegklikken), dan is dat voor ons een teken 
dat er iets aan de pagina moet worden veranderd. 
 
Wij gebruiken uw surfgegevens niet voor commerciële doeleinden van derden. Met andere woorden; 
de gegevens worden niet doorverkocht aan derden. 
 
Kan ik cookies verwijderen? 
Aangezien de cookies in uw browser worden geplaatst, bent u eigen baas over deze cookies. U kunt 
de cookies verwijderen en de eventuele plaatsing van cookies voorkomen. Het weigeren van cookies 
kan echter negatieve gevolgen hebben op uw surfervaring. Daarom worden cookies standaard 
geaccepteerd door uw browser. 
In de instelling van uw browser, onder “beveiliging” kunt u uw surfgeschiedenis verwijderen. Voor de 
exacte handleiding verwijzen wij u graag naar de helpfunctie van uw browser. 
 
Let op! 
Het verwijderen van cookies dient u op elk apparaat apart uit te voeren. 
 
Wij houden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Doorgaans zullen wij dit uitsluitend doen 
na wetswijzigingen. 
 
Indien u vragen heeft over deze informatie, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar 
info@recreatiezeker.nl. 
 
Deze Cookie Verklaring dateert van 24 mei 2018. 


