Wij gebruiken cookies op de website van Eleven Travel (www.eleventravel.nl). Dit
doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten
functioneren, om campagnes efficiënt uit te voeren en voor de doeleinden zoals
omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of
mobiele telefoon worden geplaatst. Op de website kun je toestemming geven voor
het plaatsen van de cookies.
Hieronder een lijstje met cookies die we plaatsen en de functionaliteit ervan:
Analytics cookies
Wij gebruiken analytics cookies om het gebruik van de onze website te onderzoeken.
Daarvoor wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat
geplaatst. Zodat wij inzicht krijgen in de manier waarop en hoe vaak de website
wordt gebruikt en kunnen we aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen
doorgevoeren. Zo zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt.
Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met
een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in
het webanalyse systeem opgeslagen:
● het IP-adres
● technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari,
Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
● vanaf welke pagina je op de onze website bent gekomen
● wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt
● of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website
● welke pagina’s je bezoekt op onze website
Social cookies
Cookies van Facebook, Twitter en LinkedIn die inzicht geven in de prestaties van
onze advertenties op deze sociale platformen en om advertenties van Eleven Travel
te tonen die passen bij jouw voorkeur (interest based targeting).
Advertentie cookies
Deze cookies maken inzichtelijk welke ingezette media en advertenties effectief is.
Ook kun je nadat je onze website hebt bezocht advertenties van ons te zien krijgen
op andere websites (interest based targeting).

Verwijderen van cookies
Je kunt de cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Klik voor meer
informatie op “Help” functie van je browser. Op
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kun je cookies van derden centraal
verwijderen, zodat deze bestanden niet bij een andere website teruggeplaatst
worden.

