Cookies
Hotels.nl kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de
harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze server u herkennen wanneer u de
website van Hotels.nl bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet
herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen
browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u
nog steeds de meeste onderdelen van de website van Hotels.nl bezoeken. U kunt dan echter géén boekingen
maken.
Hotels.nl is niet aansprakelijk voor foutieve boekingen die gemaakt zijn als gevolg van cookies.
Op de volgende pagina ziet u welke cookies opgeslagen kunnen worden wanneer u de website Hotels.nl bezoekt.
Welke cookies geplaatst worden, is onder meer afhankelijk van hoe u op onze website terecht komt (bijvoorbeeld
direct via de adresbalk of via een link vanuit een zoekmachine of een website van derden) en welke pagina's u op
Hotels.nl bezoekt (bijvoorbeeld een zoekresultatenpagina of het boekingsformulier).
Vragen?
Heeft u vragen over cookies of beveiliging van uw gegevens? Deze kunnen per post worden gestuurd naar
Hotels.nl, Kwinkenplein 12, 9712GZ Groningen of per e-mail worden verzonden naar info@hotels.nl.

Partij en
cookienaam

Reden

Wanneer vervalt
het cookie?

Wat gebeurt als u het cookie niet
accepteert?

Hotels.nl seenCookieWarning

Om vast te leggen of ons cookiebeleid is
getoond en of deze melding door u is
gesloten.

Na 1 jaar

U zult bij het bezoeken van Hotels.nl op
iedere pagina de cookiemelding krijgen.

Hotels.nl - currency

Hiermee onthouden we in welke valuta u
de prijzen op Hotels.nl wilt zien

Na 1 jaar

Wanneer u de getoonde valuta wijzigt,
wordt deze niet onthouden.

Hotels.nl - arrdate

Dit cookie onthoudt voor u voor welke
aankomst- en vertrekdatum u op onze site
heeft ingevoerd.

Na 1 dag

De aankomstdatum kan niet onthouden
worden en de boeking zal niet voltooid
kunnen worden

Hotels.nl - seen
booking

Dit cookie wordt gebruikt om een
waarschuwing te geven wanneer u een
dubbele boeking dreigt te maken.

Bij het sluiten van
uw browser

De waarschuwing voor een dubbele
boeking wordt niet gegeven

Hotels.nl searchsettings

Om voor u bij te houden op welke
bestemming is gezocht en op welke
criteria u gefilterd heeft.

Na 1 dag

U kunt mogelijk niet op onze website
zoeken en uw resultaten niet filteren.

Hotels.nl - history

Om bij te houden welke hotels u al heeft
bezocht en deze in een handig lijstje te
laten zien, zodat u daar makkelijk weer
terug kunt komen.

Na 1 week

Er wordt geen lijstje met door u
bezochte hotels getoond.

Hotels.nl partial_booking

Een sessie code die nodig is om tijdelijk
tijdens het boekproces de gegevens op te
slaan. Hierin zitten o.a. de
beschikbaarheid van de kamer, de prijs en
uw persoonlijke gegevens.

Bij het sluiten van
uw browser

Het zal niet mogelijk zijn om de boeking
te voltooien.

Hotels.nl - hnlsessec

Een sessiecode waarmee we een aantal
anonieme instellingen opslaan om de
beveiligde site beter te laten werken.

Bij het sluiten van
uw browser

Inloggen op de customer interface en
het boekingsproces zullen niet goed
werken.

Hotels.nl - provider

Een sessie cookie om aan te geven uit
welke bestand het hotel komt.

Bij het sluiten van
uw browser

Het boekingsproces zal niet goed
werken.

Hotels.nl - ID

Om bij te houden hoe gebruikers onze
website bereiken. Bijvoorbeeld via een
actie-link op een sociaal netwerk, via een
nieuwsbrief of een externe link van een
affiliate.

Na 1 jaar

Mogelijk komt u niet in aanmerking voor
kortingsacties.

Google Analytics /
Google Adwords

Deze data is geanonimiseerd en wordt
gebruikt om uw ervaring op Hotels.nl te
verbeteren. Tevens wordt het cookie
gebruikt om anoniem bezoekersgedrag te
testen, advertenties aan te passen aan uw
voorkeuren en advertentieresultaten op
het Google netwerk bij te houden.

Na 30 minuten tot
max. 2 jaar

Uw geanonimiseerde data wordt niet
meegenomen bij het verbeteren van de
gebruikerservaring op Hotels.nl

Visual Website
Optimizer

Wordt gebruikt om gebruiksvriendelijkheid
en bezoekersgedrag te testen.

Na einde sessie tot
max. 3 maanden

Geen gevolgen

Daisycon

Om verkoopprestaties te kunnen
onthouden voor het berekenen en
uitbetalen van commissie aan affiliates en
eventueel spaarpunten van klanten.

Na 1 maand

Als u meedoet aan externe
spaarprogramma's worden eventueel
verdiende punten niet geregistreerd.

Criteo

Voor het tonen van voor u relevante,
interessante aanbiedingen op websites
van derden.

Na 1 dag tot max.
6 maanden

U ontvangt geen interessante
aanbiedingen meer op websites van
derden.
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