Cookiebeleid
Om u zo goed mogelijk te helpen, maakt Stedentrips.nl gebruik van cookies. Indien u besluit gebruik te
maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van zowel noodzakelijke als niet
noodzakelijke cookies.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website automatisch naar uw computer
of ander device wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Stedentrips.nl kan cookies van haarzelf of
van derden plaatsen op websites of apps waarvan de inhoud door Stedentrips.nl wordt verzorgd. Met
behulp van cookies zorgen we er onder meer voor dat u bij een bezoek aan Stedentrips.nl niet
herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, of dat uw voorkeuren bij het gebruik van
Stedentrips.nl worden onthouden.
Er bestaan verschillende soorten cookies. Stedentrips.nl plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het
leveren van de functionaliteiten van de Stedentrips.nl website. Hierdoor bent u bijvoorbeeld in staat
producten en diensten in het winkelwagentje (Mijn Reisplan) te plaatsen en een boeking te maken.
Tevens gebruiken wij cookies voor het verzamelen en analyseren van statistieken. Deze anonieme kliken boekgegevens gebruiken wij om onze website verder te verbeteren en nog beter te laten aansluiten
op uw wensen.
Van welke cookies maakt Stedentrips.nl gebruik?
De cookies op Stedentrips.nl zijn in 3 categorieën te verdelen:
Functionele cookies
Zonder deze cookies profiteert u niet optimaal van de mogelijkheden van onze website en is het niet
mogelijk een reservering te maken. Ook functionaliteiten zoals ‘mijn stedentrips’ werken niet zonder
deze cookies.
Cookies voor statistieken
Statistieken geven ons waardevolle informatie over kliks en bezoekers. Wij krijgen bijvoorbeeld inzicht in
pagina’s die slecht gevonden worden of pagina’s waar veel mensen afhaken. Door deze pagina’s aan te
pakken, verbeteren wij uw gebruikerservaring.

Cookies van partners
Hieronder vallen cookies voor sociale media zoals Facebook, Twitter en Google+.
Instellingen
Als u cookies blokkeert op Stedentrips.nl, dan kunt u deze websites nog steeds bezoeken. Het is echter
mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.
Verwijderen van geplaatste cookies
Reeds geplaatste cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer zijn
opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of verwijder de cookies met behulp van
de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

