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Cookies-beleid 

Deze website (hierna de ‘Website’ genoemd) behoort aan GRENKE LEASE  SPRL (hierna ‘GRENKE’ 

genoemd) en maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en het gebruik van sommige 

individuele functies te garanderen. In de hieronder uiteengezette algemene voorwaarden vindt u 

gedetailleerde informatie over wat cookies zijn, de soort cookies die gebruikt worden op deze 

Website, hoe lang ze worden bewaard op uw toestel, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe u 

ze kunt uitschakelen in uw browser. 

 

Algemene informatie over cookies  

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die aangemaakt worden door de websites die u bezoekt. Ze 

bevatten sessiegegevens met betrekking tot uw bezoek die nadien gebruikt kunnen worden door de 

website die u bezocht om uw volgende bezoek te vergemakkelijken. De doelstellingen van de cookies 

die op deze Website gebruikt worden zijn de volgende: 

 

 Om te verzekeren dat de Website juist werkt 

 Om uw taalvoorkeuren op te slaan  

 

 

De cookies zijn enkel gekoppeld aan een anonieme gebruiker. De computer van de gebruiker of een 

ander toestel verschaft geen verwijzingen die het mogelijk maken de persoonsgegevens van de 

gebruiker te kennen.  

 

U kunt steeds de configuratie van uw browser wijzigen en/of het aanbrengen van de cookies van de 

GRENKE-Website blokkeren, zonder dat dit u belet toegang te hebben tot de inhoud ervan. Als u 

echter de cookies blokkeert, kan het zijn dat het surfen op/doorbladeren van de Website niet optimaal 

is en dat sommige van de functies van de Website niet goed werken. 

 

 

Gebruik van cookies door de provider (GRENKE) 

GRENKE maakt meer bepaald gebruik van cookies voor de doelstellingen die in de onderstaande 

tabel zijn uiteengezet. Mocht GRENKE op eender welk moment in de toekomst andere cookies 

gebruiken om meer of betere diensten te verlenen, dan worden gebruikers daarover op passende 

wijze geïnformeerd. 

 

De hieronder opgesomde cookies worden aangebracht op uw toestel en worden uitsluitend door 

GRENKE gebruikt met als doel de prestaties van de Website te optimaliseren. De verzamelde 

informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van GRENKE en de 

gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies blijven op de browser, waardoor GRENKE in staat is 

gebruikers te herkennen als terugkerende bezoekers van de Website en om de inhoud ervan aan uw 

voorkeuren aan te passen. Hieronder vindt u de verschillende cookies die door onze Website gebruikt 

worden: 

 

 

Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 
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idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

 

 

 

 

Hoe lang blijven cookies bewaard in uw browser 

 

Om het bezoek aan onze website een aangename ervaring te maken en bepaalde functies aan te 

bieden, maken wij gebruik van cookies op verschillende webpagina’s. Cookies zijn kleine tekst 

bestanden die worden opgeslagen op uw toestel. Sommige van deze cookies worden verwijderd op het 

einde van de browser sessie, i.e. nadat de browser gesloten wordt (tijdelijke cookies). Andere cookies 

blijven opgeslagen op uw toestel en laten ons of onze partner bedrijven toe uw browser te herkennen 

de volgende keer dat u onze website bezoekt (permanente cookies).  

Cookies maken het niet mogelijk toegang te hebben tot andere bestanden op uw computer, noch om 

uw e-mail te achterhalen. 

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch aanvaard worden. Indien de standaard 

instellingen in uw browser zijn ingesteld voor cookies, zal dit proces voor u volledig ongemerkt op de 

achtergrond verlopen. U kan deze instellingen evenwel aanpassen. 

U kan uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt telkens er cookies worden gebruikt en waarbij 

u deze al dan niet individueel kan aanvaarden of waarbij u in bepaalde gevallen cookies in het algemeen 

kan uitsluiten.. 

Indien u echter het gebruik van cookies beperkt, kunnen sommige functies van onze website eveneens 

beperkt worden. 

 

Worden de gegevens gedeeld met derde partijen?  

 

De informatie verzameld via cookies wordt exclusief gebruikt door GRENKE LEASE  en niet gedeeld 

met derde partijen. 

 

Cookies uitschakelen of verwijderen 

Overeenkomstig de informatie in dit cookies-beleid van GRENKE, kunnen gebruikers hun toestemming 

weigeren om deze informatie te verzamelen door het aanbrengen van cookies af te wijzen door hun 

browser op de passende wijze in te stellen. 

Gelieve er rekening mee te houden dat als u het aanbrengen van bepaalde cookies in uw browser 

weigert, het mogelijk is dat u niet in staat bent om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van onze 

websites. 

Voor verdere informatie over hoe het gebruik van cookies te blokkeren, kunt u de volgende links volgen: 
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 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

Informed Consent (geschreven toestemming) 

Uw gebruik van de Website houdt uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming in tot het 

gebruik van cookies overeenkomstig de algemene voorwaarden in dit cookies-beleid. 

 

U kunt uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik en het aanbrengen van cookies te allen tijde 

intrekken en de cookies die aangebracht zijn op uw toestel verwijderen door uw browseropties te 

configureren zoals opgegeven onder de titel “Cookies uitschakelen of verwijderen”.  

 

Actualisaties  en updates 

GRENKE behoudt zich het recht voor om op het even welk ogenblik deze algemene voorwaarden te 

actualiseren of aan te passen. Desgevallend zal u per e-mail geïnformeerd worden.  

 

  

 

Commented [JM1]: Please see my comment above 
related to the “Consent” provision. 

Commented [JM2]: t would be more coherent to move 
this paragraph to he last section “Informed consent”  

Commented [JM3]: Please add this section if this 
information is not already given at the end of the general 
privacy policy. 
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