
 

Cookieverklaring 

Datum: 1 januari 2022 

 

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Hieronder leggen 
wij uit hoe en waarom dit gebeurt. 

 

1. Wat zijn cookies? 
Bij een websitebezoek worden er cookies geplaatst op jouw computer, telefoon of tablet als de 
browserinstellingen dit toelaten. Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden. Bij een volgend website 
bezoek worden de cookies gebruik om jou te herkennen. 

Door cookies word je herkend bij een bezoek aan onze website en hoef je niet dezelfde informatie in te voeren 
of te ontvangen. Doordat jouw voorkeuren en instellingen worden onthouden wordt een volgend bezoek aan 
de website makkelijker. En met behulp van cookies wordt de informatie en aanbiedingen op onze website (en 
als je daar toestemming voor hebt gegeven – websites van derden) afgestemd op jouw voorkeuren. 

In deze cookieverklaring worden onder ‘cookies’ niet alleen de kleine tekstbestanden bedoeld, maar ook alle 
vergelijkbare technieken waarmee wij gegevens op jouw apparaten uitlezen of opslaan, zoals tags, pixels, 
Javascript of bijvoorbeeld HTML5 LocalStorage. 

 

2. Waarvoor gebruiken wij cookies? 
Er zijn verschillende soorten cookies, sommige zijn noodzakelijk voor de goede en volledige werking van de 
website. Noodzakelijke cookies worden altijd geplaatst als de browserinstellingen dit toelaten. Hetzelfde geldt 
voor AB-test cookies, Affiliate en Performance cookies en Analytics cookies. 

Dit soort cookies zorgen ervoor dat de website in kaart wordt gebracht en helpt ons de website te verbeteren 
of kunnen bijhouden of een advertentie heeft geleid tot een bepaalde aankoop. 

Daarnaast worden er tracking cookies gebruikt om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken 
voor advertenties. Deze cookies worden alleen geplaatst als jij daar toestemming voor geeft. Dit kan door op 
‘Aan’ bij de toestemmingsvraag te klikken, daarmee geef je toestemming voor het plaatsen hiervan. Deze 
cookies worden ingezet om meer informatie over bezoekers te verzamelen en zo bezoekersprofielen op te 
bouwen. 

Tot slot worden er ook bij een bezoek aan onze website tracking cookies geplaatst door derden. Electrifleet 
werkt hiervoor samen met externe partijen die cookies inzetten om advertenties of social media 
functionaliteiten te tonen gebaseerd op jouw interesses. De partijen die deze cookies plaatsen zijn te vinden in 
een overzicht verderop deze pagina. 

 

3. Cookies weigeren 
Als je geen cookies wilt toelaten dan kun je in jouw internetbrowser dit handmatig verwijderen, of dit gebeurt 
automatisch als je een internetsessie beëindigd. De internetbrowser kan zo worden ingesteld dat je op de 
hoogte wordt gesteld als een cookie wordt geplaatst of dat een cookie niet geplaatst kan worden. In dit geval 
kan het zijn dat bepaalde elementen van de website niet goed functioneren. 

  



4. Categorieën 
Als het om cookies gaat, maken we onderscheid in de volgende categorieën: 

Cookie / Leverancier CookieHub dialoog en instellingen 
Doel Met CookieHub vragen we naar je cookievoorkeuren en slaan we deze op (in jouw persoonlijke profiel). 
Levensduur 1 jaar 
Categorie Technisch Noodzakelijk / Functioneel 

 

Cookie / Leverancier Facebook en Instagram 
Doel De Facebook pixel ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op 
Facebook. Voor de cookies en de mogelijke data die Facebook verzamelt, verwijzen wij naar het 
gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Levensduur 90 dagen 
Categorie Social 

 

Cookie / Leverancier Facebook en Instagram retargeting 
Doel Deze retargeting cookie wordt geplaatst om bezoekers die bepaalde pagina’s op onze website hebben 
bezocht, opnieuw te bereiken via beeld-of tekstadvertenties op websites van derden. Voor de cookies en de 
mogelijke data die Facebook verzamelt, verwijzen wij naar het gegevensbeleid van Facebook: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Levensduur 90 dagen 
Categorie Social 

 

Cookie / Leverancier Google Analytics 
Doel Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op onze 
website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd. Wij hebben een 
verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de 
verzamelde gegevens. Het is Google niet toegestaan om de verkregen gegevens te delen of te gebruiken voor 
andere Google-diensten en wij laten IP-adressen anonimiseren. 
Levensduur 26 maanden 
Categorie Analytics 

 

Cookie / Leverancier Google Adwords 
Doel Google Adwords is een dienst van Google die het mogelijk maakt om advertenties te tonen bij de 
zoekresultaten van de Google zoekmachine. 
Levensduur 30 dagen 
Categorie Affiliate en Performance 

 

Cookie / Leverancier Google Doubleclick 
Doel Deze cookie wordt geplaatst om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes 
te optimaliseren. 
Levensduur 180 dagen 
Categorie Persoonlijk Adverteren 

 

 

 

 



Cookie / Leverancier Google Adwords Retargeting 
Doel Deze cookie wordt geplaatst om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes 
te optimaliseren. Ook stelt deze cookie ons in staat om bezoekers die bepaalde pagina’s op onze website 
hebben bezocht opnieuw te bereiken via advertenties op sites van derden. 
Levensduur 30 dagen 
Categorie Persoonlijk Adverteren 

 

Cookie / Leverancier Hotjar 
Doel Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op onze 
website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website en de door Electrifleet gebruikte 
kanalen verbeterd. 
Levensduur 1 jaar 

 

Cookie / Leverancier Google Optimize 
Doel Deze cookies worden geplaatst om AB-testen uit te voeren waarmee we Electrifleet verder kunnen 
optimaliseren. optimizelyEndUserId - Slaat de unieke Optimizely-ID van een bezoeker op. Het is een 
combinatie van een tijdstempel en een willekeurig nummer. Er wordt geen andere informatie over jou 
opgeslagen. 
Levensduur 5 seconden 
Categorie AB-testen 

 

Cookie / Leverancier Google Tagmanager 
Doel Met behulp van de Google Tagmanager beheren we verschillende applicaties en cookies op een 
gecentraliseerde plaats. 
Levensduur Sessie 
Categorie Technisch Noodzakelijk / Functioneel 

 

5. Hoe gaat Electrifleet om met mijn persoonlijke gegevens? 
Electrifleet hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. In ons Privacy statement staat hoe we voor 
jouw persoonsgegevens zorgen. 

  

 

https://www.electrifleet.nl/static/privacy-statement-f66c7d8c139dbc2dd31556217f82c60b.pdf

