Cookie
Cookies?
AutoFirst Private Lease maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een kleine tekst, die door uw
browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van
deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag van
de bezoekers van de website te analyseren en hun voorkeuren te onthouden.

Accepteren van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies
ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle
mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.
U kunt de cookies op onze site op twee manier accepteren: door de cookiemelding die u ziet bij
het eerste gebruik van onze site te sluiten of door verder te gaan op onze websites.

Welke cookies gebruikt AutoFirst Private Lease?
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed werken. Daarnaast kunnen we hiermee uw
voorkeuren opslaan. Uw voorkeur over het wel of niet opslaan van cookies bijvoorbeeld. Maar
ook uw voorkeur over het onthouden van inloggegevens zodat u bij een volgend bezoek
makkelijker kunt inloggen.

Analyserende cookies
AutoFirst Private Lease gebruikt Google Analytics om te meten hoe onze websites gebruikt
worden. Denk hierbij aan aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze
informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. AutoFirst Private Lease heeft hier geen
invloed op. Klik hier om meer informatie te krijgen over de cookies die door Google Analytics
worden geplaatst.

Affiliate cookies
Komt u via een partnersite op onze website terecht dan weten wij dat graag. Door de affiliate
cookie weten wij of dat het geval is.

Social media cookies
Via onze websites kunt u informatie delen op social media, zoals Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze cookies zorgen ervoor dat dit werkt. Daarnaast kunnen we
u met deze cookies relevante informatie bieden via andere websites. Klik hier om meer
informatie te krijgen over de cookies die door Facebook worden geplaatst.

Marketing cookies
Om u zo relevant mogelijke aanbiedingen te kunnen doen, houden we bij hoe bezoekers onze
websites gebruiken en stellen we gebruikersprofielen op. Deze informatie gebruiken we ook om
onze websites en producten te verbeteren. De gegevens die we verzamelen gebruiken we niet
om uw identiteit te achterhalen, tenzij u daarvoor akkoord geeft. Geeft u akkoord om uw
persoonsgegevens te gebruiken dan gebruikt AutoFirst Private Lease deze alleen voor
marketing doeleinden.
Als u vragen of verzoeken heeft over het cookiebeleid van AutoFirst Private Lease kunt u
contact opnemen met:
AutoFirst Private Lease
Kraaivenstraat 4
5048 AB Tilburg
Tel: +31 (0) 88 087 01 16
Email: privatelease@autofirst-nederland.nl

