
 

Cookies 

 

1. Intro 

In de geest van transparantie geeft dit beleid gedetailleerde informatie over hoe en wanneer 
we cookies op onze websites gebruiken. In het kader van dit beleid verwijst de term 
“Website” collectief naar www.joulz.nl/laadoplossingen die verwijst naar dit beleid. 

2. Gebruikt Joulz cookies? 

Ja, Joulz gebruikt cookies en andere technologieën om ervoor te zorgen dat iedereen die de 
websites gebruikt de best mogelijke ervaring heeft. 

3. Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt 
geplaatst. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in 
het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Sommige cookies worden alleen gebruikt als 
u bepaalde functies gebruikt of bepaalde voorkeuren selecteert, en sommige cookies worden 
altijd gebruikt. 

U kunt meer te weten komen over elke cookie door onze huidige cookielijst hier te bekijken. 
We werken deze lijst elk kwartaal bij, zodat er mogelijk nog meer cookies zijn die nog niet in 
de lijst staan. Web beacons, tags en scripts kunnen worden gebruikt in de Websites of in e-
mails om ons te helpen cookies af te leveren, bezoeken te tellen, het gebruik en de 
effectiviteit van de campagne te begrijpen en te bepalen of een e-mail is geopend en of er op 
is gereageerd. 

We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door 
onze service/analytische leveranciers op individuele en geaggregeerde basis. 

4. Waarom gebruikt Joulz cookies? 

Wanneer u de websites bezoekt, kunnen wij een aantal cookies in uw browser plaatsen. Zo 
gebruiken we cookies op de Websites om inzicht te krijgen in de voorkeuren van bezoekers 
en gebruikers, om hun ervaring te verbeteren en om het gebruik, de navigatie en andere 
statistische informatie bij te houden en te analyseren. U kunt het gebruik van cookies op het 
niveau van de individuele browser controleren. Als u cookies uitschakelt, kunt u de Websites 
nog steeds bezoeken, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van de 
Websites te gebruiken kunnen beperkt zijn. 

Hoe kunt u cookies uitschakelen 

U kunt het gebruik van cookies over het algemeen accepteren of weigeren via een 
functionaliteit die in uw webbrowser is ingebouwd. Om meer te weten te komen over hoe u 
de cookie-instellingen via uw browser kunt beheren: 

Klik hier om meer te weten te komen over de instelling van de privébrowsing en het beheren 
van cookie-instellingen in Firefox; 

Klik hier om meer te leren over incognito en het beheren van cookie-instellingen in Chrome; 

http://www.joulz.nl/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


 

Klik hier voor meer informatie over InPrivate en het beheren van cookie-instellingen in 
Internet Explorer; 

Klik hier voor meer informatie over Privénavigatie en het beheren van cookie-instellingen in 
Safari. 

Als u meer wilt weten over cookies, of hoe u ze kunt controleren, uitschakelen of verwijderen, 
ga dan naar http://www.aboutcookies.org voor gedetailleerde begeleiding. Daarnaast bieden 
bepaalde externe advertentienetwerken, waaronder Google, gebruikers de mogelijkheid om 
af te zien van uw internetgebruik of om voorkeuren aan te passen aan uw internetgebruik. 
Voor meer informatie over deze functie van Google, klik hier. 

Veel rechtsgebieden vereisen of bevelen aan dat website-exploitanten de 
gebruikers/bezoekers informeren over de aard van de cookies die zij gebruiken en, in 
bepaalde omstandigheden, de toestemming van hun gebruikers verkrijgen voor het plaatsen 
van bepaalde cookies. 

De Website bevat social media functies van derden, zoals de Facebook Like knop, en 
widgets van derden, zoals de “Share This” knop of interactieve mini-programma’s die op de 
Websites draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt 
op de Websites, en een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. Uw 
interactie met deze functies wordt beheerst door het privacybeleid van de derde partij die 
deze functies levert. 

We kunnen gebruik maken van een van de volgende categorieën van cookies op de 
Websites zoals hieronder beschreven. 

Elke cookie valt onder een van de volgende vier categorieën: 

1. Essentiële cookies 

Essentiële cookies worden soms strikt noodzakelijk genoemd, omdat we zonder deze 
cookies niet veel diensten kunnen leveren die u op de websites nodig hebt. Essentiële 
cookies helpen bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden wanneer u zich op de Websites 
verplaatst. 

2. Analytics cookies 

Deze cookies volgen informatie over bezoeken aan de websites, zodat we verbeteringen 
kunnen aanbrengen en onze prestaties kunnen rapporteren. Bijvoorbeeld: analyseer het 
gedrag van bezoekers en gebruikers om meer relevante content aan te bieden of bepaalde 
activiteiten voor te stellen. Ze verzamelen informatie over hoe bezoekers de Websites 
gebruiken, van welke site de gebruiker afkomstig is, het aantal bezoeken van elke gebruiker 
en hoe lang een gebruiker op de Websites blijft. We kunnen ook analytische cookies 
gebruiken om nieuwe advertenties, pagina’s of functies te testen om te zien hoe gebruikers 
daarop reageren. 

3. Functionaliteit of voorkeuren cookies 

Tijdens uw bezoek aan de Websites worden cookies gebruikt om informatie te onthouden die 
u hebt ingevoerd of keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio) op de 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191
http://www.aboutcookies.org/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=en


 

Websites. Ze slaan ook uw voorkeuren op bij het personaliseren van de Websites om uw 
gebruik van Joulz te optimaliseren, bijvoorbeeld uw voorkeurstaal. Deze voorkeuren worden 
onthouden door het gebruik van permanente cookies en de volgende keer dat u de Websites 
bezoekt, hoeft u ze niet opnieuw in te stellen. 

4. Targeting of Advertising Cookies 

Deze cookies worden geplaatst door externe advertentieplatforms of netwerken om 
advertenties te leveren, advertenties te leveren en de prestaties van advertenties bij te 
houden, advertentienetwerken in staat te stellen advertenties te leveren die voor u relevant 
kunnen zijn op basis van uw activiteiten (dit wordt soms ook wel gedrags- of gerichte 
reclame genoemd) op de Websites. Zij kunnen vervolgens informatie over uw bezoek 
gebruiken om u te benaderen met advertenties waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, op de 
websites en andere websites. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld welke browsers de 
websites hebben bezocht. 

6. Cookies Onder voorbehoud van wijzigingen 

De inhoud van dit beleid is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. 
Deze cookies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U erkent dat 
deze informatie onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en onderhevig is aan 
verandering en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden 
of fouten uit voor zover wettelijk toegestaan. 

7. Dit beleid bijwerken 

Als er belangrijke wijzigingen in dit beleid zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door het 
plaatsen van een prominente mededeling op onze websites voordat de wijziging van kracht 
wordt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente 
informatie over het beleid. Uw voortdurende gebruik van de Websites betekent dat u ermee 
instemt gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen van dit Beleid. Uw enige remedie, als u 
de voorwaarden van dit Beleid niet accepteert, is om het gebruik van en de toegang tot de 
Websites te beëindigen. 

Voor het laatst geupdate 20 Maart 2020 

 


