
Cookiebeleid

1. Wat is een cookie?

Cookies en andere vergelijkbare technologieën zijn sporen die op uw apparaat worden opgeslagen
wanneer u onze website bezoekt (de "Cookies").

Europcar International S.A.S.U., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 13 ter Boulevard
Berthier 75017 Parijs, Frankrijk, verzamelt informatie over uw apparaat met behulp van cookies en
vergelijkbare technologieën. De termen "Europcar", "wij", "ons" of "onze" die in dit beleid worden
gebruikt, verwijzen naar Europcar International S.A.S.U.

Dit beleid (het "Cookiebeleid") beschrijft de verschillende soorten cookies die op deze website
worden gebruikt.

Dit Cookiebeleid vormt een aanvulling op het en moet samen met dit beleid wordenPrivacybeleid 
gelezen

2.Welke soorten cookies gebruiken we?

We gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Noodzakelijk:
- Om de website goed te laten functioneren.
Marketing:
- Om u te identificeren op verschillende websites..
- Om relevante advertenties te tonen op basis van uw interesses.
Statistieken:
- Om het volume van het publiek van de website te meten, anoniem
- Om uw surfgedrag te analyseren.
- Om storingen op de site (bugs) te identificeren.
- Voorbeeld: Google Analytics

3. Hoe lang bewaren we cookies?

We gebruiken zowel "permanente" als "sessie"-cookies:
Permanente cookies zijn cookies die van bezoek tot bezoek op uw apparaat worden opgeslagen,
totdat ze verlopen of u verzoekt om ze te verwijderen;
Sessiecookies zijn cookies die tijdelijk op uw apparaat worden opgeslagen en vervolgens
automatisch worden verwijderd.

4. Is information collected through the use of cookies transferred outside the EU?

Wij willen u erop wijzen dat informatie die wordt verzameld door het gebruik van bepaalde cookies,
buiten de EU kan worden overgedragen. Dit komt omdat sommige cookie-leveranciers servers over
de hele wereld aanhouden om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden. We
raden u aan het privacybeleid van deze leveranciers te lezen om de regels die van toepassing zijn
op de overdracht van uw informatie beter te begrijpen.
 

https://www.europcar.be/EBE/module/render/Vertrouwelijkheid


5. List of the cookies

TSoort
cookie

Naam van de cookie Leverancier
van de cookie

Beschrijving/doel van de cookie

Noodzakelijkauth.strategy nuxtJS Deze cookie is nodig om u te laten
inloggen op onze website.

EuropcarLocale Europcar
Mobility Group

Deze cookie wordt gebruikt om de
weergavetaal op te halen en op te slaan
voor de duur van uw sessie.

JSESSIONID Europcar
Mobility Group

Met deze cookie kunt u uw instellingen
tijdens uw navigatie behouden.

synchronize Europcar
Mobility Group

Deze cookie wordt gebruikt om de
verschillende technische modules op
onze site te synchroniseren.

TS015d1c25 Europcar
Mobility Group

Deze cookie is nodig om het
netwerkverkeer te beheren en
overbelasting te voorkomen.

Didomi_cookies Didomi Deze cookie wordt gebruikt om uw
toestemming door te geven aan Didomi..

Didomi_token Didomi Deze cookie bevat
toestemmingsinformatie voor
gepersonaliseerde doeleinden en voor
gepersonaliseerde partners, evenals
informatie die specifiek is voor Didomi
(bijv. gebruikers-ID).

euconsent-v2 Didomi Deze cookie bevat de
toestemmingsketen voor het
"Transparantie- en toestemmingskader"
van de IAB, evenals de
toestemmingsinformatie voor alle
IAB-standaarden (partners en
doeleinden).

Statistieken ABTastySession AB Tasty Deze cookie wordt gebruikt om een
unieke sessie te identificeren. Het stelt
ons in staat om te bepalen dat er een
nieuwe sessie wordt gestart voor een
bepaalde gebruiker.

_ga Google Deze cookie slaat een unieke
identificatiecode op die wordt gebruikt
om statistische gegevens te genereren
over hoe u onze site gebruikt..

_ga_# Google Deze cookie wordt door Google
Analytics gebruikt om gegevens te
verzamelen over het aantal keren dat u
onze site hebt bezocht, evenals de
datums van uw eerste en meest recente
bezoeken.

_gat Google Deze cookie wordt door Google



Analytics gebruikt om het aantal
zoekopdrachten te beperken.

_gid Google Deze cookie slaat een unieke
identificatiecode op die wordt gebruikt
om statistische gegevens te genereren
over hoe u onze site gebruikt.

dtCookie Dynatrace Deze cookie volgt een bezoek over
meerdere verzoeken. We gebruiken
deze cookie om de beschikbaarheid en
prestaties van onze site te beheren.

dtLatC Dynatrace Deze cookie meet de serverlatentie om
de prestaties van onze site te monitoren.

dtPC Dynatrace Deze cookie is nodig om de juiste
eindpunten voor beacon-overbrenging te
identificeren en bevat de sessie-ID voor
correlatie.

dtSA Dynatrace Deze cookie wordt gebruikt als
intermediate-opslag om uw acties te
volgen.

rxVisitor Dynatrace Deze cookie bevat een gebruikers-ID om
het gebruik van onze site over meerdere
sessies te volgen..

rxVt Dynatrace Deze cookie wordt gebruikt om de sessie
te vertragen.

Marketing uid Criteo Deze cookie wordt gebruikt om
advertentietargeting uit te voeren
wanneer u onze site bezoekt.

bd4ti bd4 experiment data BD4 TRAVEL Deze cookies worden gebruikt om u
aanbevelingen te doen over de
voertuigmodellen die aan u worden
gepresenteerd.

_glc_au Google Deze cookie wordt door Google
AdSense gebruikt om de effectiviteit te
testen van advertenties op websites die
deze diensten gebruiken. Het is de
eerste cookie voor de "Conversion
Linker"-functie, die informatie uit
advertentieklikken haalt en opslaat in
een first-party cookie zodat conversies
kunnen worden toegeschreven aan de
landingspagina.

_cs_c Content
Square

Deze cookie wordt door Content Square
gebruikt om uw toestemming om uw
gedrag te volgen vast te leggen.

_fbp Facebook Deze cookie wordt door Facebook
gebruikt om een reeks
advertentieproducten aan te bieden,
zoals realtime bieden van externe
adverteerders.

_cs_id Content
Square

Deze cookie legt statistische gegevens
vast over uw gedrag op de website.



_cs_s Content
Square

Deze cookie wordt gebruikt om te
bepalen hoe vaak u onze site bezoekt en
voor hoe lang.

muid Bing Met deze cookie kan Microsoft Bing uw
gedrag volgen om gerichte advertenties
te kunnen leveren.

Europcar Iadvize iAdvize Deze cookie identificeert u op unieke
wijze en stelt ons in staat om de
weergave en ons gesprek te
personaliseren wanneer u de online chat
gebruikt.

iadvize-1245 iAdvize Deze cookie identificeert u op unieke
wijze en stelt ons in staat om de
weergave en ons gesprek te
personaliseren wanneer u de online chat
gebruikt.

NID Google Deze cookie bevat een unieke
identificatiecode om uw voorkeuren en
andere informatie te onthouden, zoals de
taalkeuze, het aantal zoekresultaten dat
op de pagina moet worden
weergegeven.

_uetsid Bing Deze cookie stelt ons in staat om met u
te communiceren als u onze site eerder
heeft bezocht.

_uetvid Bing Deze cookie stelt ons in staat om met u
te communiceren als u onze site eerder
heeft bezocht.

_gid Google Deze cookie maakt onderscheid tussen
unieke gebruikers en pagina's die
gebruikers hebben bekeken.

cto_bundle Criteo Deze cookie wordt gebruikt voor
retargeting van advertenties.

OGPC Google Het doel van deze cookie is om Google
maps-functionaliteit mogelijk te maken.
Het wordt gebruikt om uw voorkeuren en
informatie op te slaan wanneer een
pagina met Google maps wordt bekeken.

IDE Google Deze cookie wordt door Google
Analytics gebruikt om u advertenties te
sturen.

DV Google Deze cookie bevat een unieke
identificatiecode om uw voorkeuren en
andere informatie te onthouden, zoals de
taalkeuze, het aantal zoekresultaten dat
op de pagina moet worden
weergegeven.

HSID Google Deze cookie wordt gebruikt om u te
authenticeren en ervoor te zorgen dat
alleen u, als accounthouder, uzelf kunt
identificeren.



__Secure-3PSIDCC __Secure-1PAPISID SAPISIDGoogle Deze cookies bouwen een lijst op van
uw interesses wanneer u de site bezoekt
om relevante en gepersonaliseerde
advertenties weer te geven via
retargeting..

SID Google Deze cookie wordt gebruikt om u te
authenticeren en ervoor te zorgen dat
alleen u er toegang toe heeft.

APISID Google Deze cookie wordt gebruikt om
YouTube-video's af te spelen die op de
website zijn opgenomen.

tc_cj_v2 TagcommanderDeze cookie wordt gebruikt om
gebruikersnavigatie vast te leggen
(acquisitiekanalen en verkeersbronnen).

visitor_id-hash Pardot De hash-cookie bevat de account-ID en
slaat een unieke hash-code op. De
cookie genaamd visitor_idxxxx-hash
slaat bijvoorbeeld de hashcode
"855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533"
op en de account-ID is xxxx. Deze
cookie is een beveiligingsmaatregel die
voorkomt dat een kwaadwillende
gebruiker zich voordoet als een zakelijke
klant en toegang krijgt tot de informatie
van de betreffende prospect.

TDCPM TDID .adsrvr.org Deze cookies slaan een unieke
identificatie op waarmee we u kunnen
herkennen wanneer u terugkeert naar
onze site. De unieke identifier wordt
gebruikt voor gerichte advertenties.

TC_PAGES_VIEWED TagcommanderDeze cookie wordt gebruikt om het
aantal pagina's dat u hebt bekeken te
tellen.

1P_JAR Google Deze Google Analytics-cookie wordt
gebruikt om u te volgen,
gepersonaliseerde advertenties weer te
geven en die advertenties te targeten.

6. Hoe kunt u uw cookies beheren?

U kunt het gebruik van cookies activeren of deactiveren en verzoeken om verwijdering door hier te
klikken.

U hebt gegevensbeschermingsrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke
gegevens, ook met betrekking tot cookies (bijvoorbeeld een recht op toegang, rectificatie,
opschorting). U kunt het gebruik ervan eenvoudig accepteren of weigeren door de juiste opties in
het privacycentrum te selecteren. U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken en
verzoeken om verwijdering van deze informatie.

U kunt meer te weten komen over deze rechten door het privacybeleid te lezen.



U kunt uw cookie-instellingen ook beheren in uw webbrowser.

7. Met wie kunt u contact opnemen als u een vraag heeft over het gebruik van cookies?

Als u vragen hebt over het gebruik van cookies, stuur dan een mail naar  .dpo@europcar.com

8. Wijzigingen van dit cookiebeleid

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 oktober 2021. We behouden ons het recht voor
om dit cookiebeleid op elk moment te wijzigen.

 


