
 

Cookiebeleid:  
RvR Betonpomp Verhuur (RvR) 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-07-2018. 

 

Wat zijn ‘cookies’? 

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt RvR gebruik van 

zogenaamde ‘cookies’: kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser 

worden opgeslagen. Deze ‘cookies’ worden gebruikt voor de beveiliging en optimalisering van de RvR website. 

 

Twee soorten ‘cookies’ 

RvR gebruikt twee soorten cookies: functionele en niet-functionele. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de 

website goed te kunnen laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) 

gegevens op te slaan. Niet-functionele cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te kunnen 

analyseren. RvR gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel 

doel. 

 

Cookiewetgeving 

Sinds 5 juni 2012 is de gewijzigde Telecommunicatiewet van kracht. Hierin is bepaald dat websites bezoekers moeten 

informeren en toestemming vragen voordat zij een cookie of andere gegevens uitlezen op de computer, laptop, 

mobiele telefoon, tablet of ander apparaat met internettoegang van de bezoeker. Deze regel geldt alleen voor cookies 

die niet noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. 

 

Accepteren of weigeren van cookies op www.kleinebetonpomp.nl 

Om te voorkomen dat een bezoeker bij elk bezoek aan een website toestemming moet geven, is het toegestaan om 

daarvoor een cookie te gebruiken. De RvR-website plaatst deze zogenaamde tracking cookie bij een bezoeker van de 

site zodra de bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven door te klikken op Accepteren. 

 

Toestemming? 

Deze toestemming wordt gevraagd door middel van een pop-up op de pagina zolang de bezoeker niet eerder 

toestemming heeft gegeven. De tracking cookie, waarin het antwoord van de bezoeker op de toestemmingsvraag 

wordt vastgelegd en die wordt opgeslagen in de browser van de bezoeker, heeft een geldigheid van een jaar. Een jaar 

na het al dan niet accepteren van cookies zal de bezoeker opnieuw worden gevraagd cookies te accepteren of te 

weigeren. Na het geven van toestemming verdwijnt de pop-up met de vraag om toestemming. Bezoekers die 

verschillende browsers gebruiken zullen per browser één keer om toestemming worden gevraagd. Zolang er geen 

antwoord op de vraag wordt gegeven blijft de pop-up met de vraag terugkomen op elke pagina. 

 

http://www.kleinebetonpomp.nl/


 

 

• Accepteren van cookies: alle volgende bezoeken van de bezoeker aan de RvR-website zullen cookies worden geplaatst 

gedurende maximaal 365 dagen. 

 

• Weigeren van cookies: de toegang tot de website wordt geweigerd en bij alle volgende bezoeken van de bezoeker 

wordt de vraag om cookies te accepteren opnieuw gesteld. 
 
Indien een bezoeker alle cookies of alleen de cookie van de RvR-website verwijdert of de browser opnieuw installeert, 
zal de vraag weer terugkomen bij het eerstvolgende bezoek aan de website. Indien de browser van de bezoeker geen 
javascript gebruikt, zal de pop-up met de cookie-vraag niet worden getoond; het bezoek aan de site wordt in dit geval 
niet geregistreerd. 
  
Welke cookies gebruikt RvR? 
Hieronder vindt u een overzicht van de functionele en niet-functionele cookies die 
op http://www.kleinebetonpomp.nl worden gebruikt. 
 
Functionele Cookies 
 

ASPSESSIONID, ASP.NET_SessionId, PHPSESSID Aanmaken nieuwe sessie (bezoek). 

cookiessupported Deze cookie wordt gebruikt om te kijken of u in het algemeen 
cookies toestaat. 

CookiesToestaan Deze cookie houdt bij of u toestemming hebt gegeven om niet-
functionele cookies te plaatsen. 

2 beveilings cookies Er wordt een tweetal cookies geplaatst voor de beveiliging. 

 
Niet functionele Cookies 
 

bcookie, __utmz, __utmv, __qca, __utma, visit, 
L1e, leo_auth_token, JSESSIONID, X-LI-IDC, 
IN_HASH 

Deze cookies worden door LinkedIn.com geplaatst. 
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