COOKIEBELEID
Net als vele andere ondernemingen maakt Victor Insurance Europe B.V. (hierna te noemen Victor)
gebruik van cookies op deze site. Cookies zijn stukjes gedeelde informatie tussen uw webbrowser en
een website. Door het gebruik van cookies kunnen wij de gebruiker een snellere en gemakkelijkere
ervaring bieden. Een cookie kan geen gegevens op de harde schijf van uw computer lezen.
Er bestaan verschillende soorten cookies met verschillende functies:
1. Sessiecookies: Deze worden enkel gedurende uw websessie op uw computer opgeslagen. Deze
cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Hierin wordt
meestal een anonieme sessie-ID opgeslagen waardoor u op een website kunt surfen zonder voor
elke pagina te moeten inloggen. Deze cookies verzamelen geen informatie van uw computer.
2. Permanente cookies: Een permanent cookie wordt als een bestand op uw computer opgeslagen
en blijft bewaard wanneer u uw webbrowser afsluit. Deze cookie kan door de website die het
heeft aangemaakt worden gelezen wanneer u die website opnieuw bezoekt.
3. First-party cookies: Dit type cookie heeft als doel om uw voorkeuren van een website te
onthouden voor de entiteit die de website bezit. Ze worden opgeslagen op en verstuurd tussen
de servers van Victor en de harde schijf van uw computer. Ze worden alleen gebruikt voor
persoonlijk gebruik zoals door u ingesteld. Deze cookies kunnen zowel voor een sessie als
permanent zijn.
4. Third-party cookies: Dit type cookie heeft als doel uw interactie met een website te onthouden
voor een entiteit die de website niet bezit. Ze worden opgeslagen op en verstuurd tussen de
servers van de derde partij en de harde schijf van uw computer. Deze cookies zijn meestal
permanent.
Hoewel wij geen gebruik maken van third party cookies op onze site, tenzij beschreven in dit
Cookiebeleid, gebruiken wij wel webbeacons van derden (bekijk het onderstaande hoofdstuk over
“webbeacons”).
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma voor webanalyse aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies waarmee de website kan analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. De informatie die wordt verzameld door de cookie over uw gebruik van de
website (inclusief uw IP-adres) worden verstuurd naar en opgeslagen op servers van Google in de
Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken met als doel uw websitegebruik te evalueren,
rapporten te maken van website-activiteiten, en andere diensten met betrekking tot website- en
internetgebruik voor Victor en haar zusterondernemingen. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien zij verplicht is door de wet of wanneer derden deze informatie verzamelen namens
Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere door Google beheerde gegevens. U kunt het
gebruik van cookies weigeren door uw browser als zodanig in te stellen, echter wees bewust dat u
hierdoor niet alle functionaliteiten van de website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van
deze website gaat u akkoord met het verzamelen van uw gegevens door Google op de wijze en met als
doel zoals hierboven beschreven.

Voor meer informatie over al deze soorten cookies en voor meer informatie over cookies in het
algemeen verwijzen wij u naar aboutcookies.org.
Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
1. Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn essentieel om u op de site te laten navigeren en gebruik te
maken van de functionaliteit van de site, zoals toegang tot beveiligde onderdelen. Zonder deze
cookies is het niet mogelijk door u verzochte diensten, zoals het opvragen van een offerte of
inloggen in uw account, te leveren. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt
kunnen worden voor marketing of om te onthouden welke internetlocaties u heeft bezocht.
2. Prestatiegericht: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een site gebruiken,
zoals de meest bezochte pagina's en of bezoekers foutmeldingen van een webpagina krijgen.
Bovendien kunnen wij met behulp van deze cookies het aantal bezoekers naar de site
registreren en tellen, waardoor wij inzicht krijgen in de manier waarop bezoekers gebruikmaken
van de site en wij deze kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen geen informatie die een
bezoeker identificeert; alle door deze cookies verzamelde informatie is anoniem en dient enkel
om de wijze waarop onze site functioneert te verbeteren.
3. Functioneel: Met behulp van deze cookies kan onze site uw keuzes onthouden (zoals uw
gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) en u verbeterde functionaliteit bieden. Zo
kan een site bijvoorbeeld uw inloggegevens onthouden, zodat u met een bepaald apparaat uw
account niet steeds opnieuw hoeft aan te melden wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies
kunnen ook worden gebruikt om aanpassingen te onthouden in tekstgrootte, lettertype of
andere onderdelen van webpagina's die u zelf kunt instellen. Daarnaast dienen zij om door u
gewenste diensten te verzorgen, zoals het bekijken van een video of het plaatsen van een
opmerking bij een artikel. De informatie die deze cookies verzamelen wordt doorgaans
geanonimiseerd. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor
reclame of om te onthouden welke internetlocaties u heeft bezocht.
Zie voor meer informatie over het aan- en uitzetten van cookies in uw browser de helpfunctie
van uw webbrowser of ga naar aboutcookies.org.

WEBBEACONS
Deze site maakt mogelijk ook gebruik van webbeacons (waaronder webbeacons van of verzorgd door
derden), zowel zelfstandig als in combinatie met cookies, om informatie te vergaren over hoe gebruikers
de site gebruiken en over de interactie met e-mails van Victor. Webbeacons zijn transparante
elektronische afbeeldingen die bepaalde vormen van informatie op uw computer kunnen herkennen,
zoals cookies, wanneer u een aan de webbeacon gekoppelde specifieke site heeft bezocht, en een
beschrijving van een site die is gekoppeld aan de webbeacon. Wij gebruiken webbeacons ten behoeve
van het functioneren en verbeteren van de sites en e-mailcommunicatie. Wij zijn bevoegd informatie
van webbeacons te gebruiken in samenhang met andere gegevens over onze klanten teneinde u
informatie te verstrekken over Victor en onze diensten. Wij zullen een dergelijke review op anonieme
basis uitvoeren.

IP-ADRESSEN
Wanneer u onze sites bezoekt, verzamelt Victor uw Internet Protocol (IP)-adressen om niet-persoonlijke
gegevens te traceren en te aggregeren. Zo gebruikt Victor IP-adressen bijvoorbeeld om de regio's van

waaruit gebruikers op de sites navigeren bij te houden. IP-adressen zullen zodanig worden opgeslagen
dat u niet op basis van uw IP-adres geïdentificeerd kunt worden.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE COOKIES
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte cookies op de websites van Victor. We
kunnen onze cookies ten alle tijde aanpassen of veranderen. Deze lijst zal bijgewerkt worden wanneer
dit gebeurt.
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