
Cookiebeleid Auto.nl 

Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt 

door een internetserver en dat op de vaste schijf van jouw computer wordt geplaatst. Een 

cookie houdt bijvoorbeeld gegevens bij van de wijze waarop jij onze website bezoekt en bevat 

een aantal gegevens over jouw bezoek. De meeste cookies zorgen ervoor dat onze website 

goed werkt en gebruiksvriendelijk is. 

Op onze website maken wij gebruik van allerlei soorten cookies.   

Onze cookies houden de volgende gegevens bij: 

-  jouw voorkeuren en taalinstellingen van jouw webbrowser;  

- specifieke gegevens om jouw bezoek aan de website mogelijk te maken; 

-  informatie over de webpagina’s die jij geraadpleegd hebt om naar onze website te gaan 

(jouw surfgedrag),  

-  informatie over jouw klikgedrag op de website en het gebruik van de website; 

-  gegevens die door jouw browser verstuurd worden, zodat wij de inhoud en de presentatie 

van onze website aan kunnen passen op basis van jouw browsertype.  

Deze gegevens worden gebruikt om onze website te verbeteren. Ook worden deze gegevens 

gebruikt voor marktonderzoek en marketingdoeleinden, zoals het plaatsen van advertenties. 

Sommige cookies worden overigens geplaatst zonder jouw toestemming, omdat die cookies 

technisch noodzakelijk zijn om het bezoek aan onze website mogelijk te maken (zogeheten 

functionele cookies) of ten behoeve van de analyse van het gebruik van onze eigen website 

worden geplaatst (zogeheten analytische cookies). Hiervoor vragen wij dan ook geen 

toestemming aan jou. 

Voor andere niet-functionele cookies vragen wij jouw toestemming. Deze toestemming wordt 

verleend door het accepteren van onze cookiewall.  



Hieronder vind je een overzicht van de door ons gebruikte cookies: 

Cookie-instellingen in je browser  

Je kunt zelf de cookie-instelling van jouw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren 

of juist te accepteren. Bij bijna alle browser kan je via de "Help"-functie van die browser de 

informatie vinden om je cookie-instellingen aan te passen. 

Indien je er middels je browser voor zorgt dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan 

het zo zijn dat sommige functies op onze website niet meer (optimaal) functioneren.
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