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Het gebruik van cookies  
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Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 november 2020 

 
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid 
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u 
onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring 
verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 
 
OTT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Cookies - Het gebruik van cookies 
OTT maakt gebruik van cookies op de website www.denoudentanktransport.nl.  
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website 
bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites.  
 
Cookie statement 
OTT maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig 
bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie 
van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik 
van de site gemakkelijker te maken. 
 
Soorten cookies 
Cookies die OTT gebruikt zijn te verdelen in twee soorten: 
 
Functionele cookies 
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze 
cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden 
om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek 
opnieuw uw wachtwoord in te typen(indien van toepassing). Ook wordt uw taalvoorkeur op deze 
manier onthouden. 

 

Andersoortige cookies 
Daarnaast gebruikt OTT cookies om te kijken of dit je eerste websitebezoek is buiten de homepage. 
Ook gebruikt OTT cookies om web statistieken (Google Analytics) bij te houden. Verder maken we 
gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt 
mogelijk functionaliteit van Facebook, Twitter en LinkedIn ingezet. OTT heeft geen invloed op de 
cookies die zij plaatsen. 
 
Blokkeren van cookies 
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig 
ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer 
u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. 
U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de OTT website mogelijk niet of niet 
optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt 
schakelen verschilt per browser. 
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Cookies achteraf verwijderen 
Na het bezoeken van aan www.denoudentanktransport.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw 
computer te verwijderen. 
Hoe u dit kunt doen verschilt per browser. 
 


