
Cookie-verklaring Trucks.nl B.V. 

De website van Tnl Business maken gebruik van functionele-, analytische en marketing cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, tablet of mobiele telefoon worden 

opgeslagen. Cookies kunnen een computer, tablet of mobiele telefoon niet beschadigen. Cookies 

bevatten informatie over een eerder bezoek aan een bepaalde website. Cookies kunnen voor een 

betere/optimale gebruikerservaring op een website zorgdragen. 

Op de website van Tnl Business wordt gebruik gemaakt van cookies die door zowel Tnl Business als 
derde partijen gebruikt worden. Dit doet Tnl Business om de functionaliteiten op de website mogelijk 
te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, maar ook om gepersonaliseerde 
advertenties op de website te (laten) tonen. Door op ‘Cookies accepteren’ te klikken, gaat u akkoord 
met het gebruik van deze cookies zoals omschreven in deze cookieverklaring. 

Functionele-, noodzakelijke- en marketing cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Er is een 

onderscheid tussen sessie- en permanente cookies. Sessie cookies worden direct na een bezoek 

verwijderd. Sessie cookies zorgen o.a. voor veiligheid en zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld een 

account aan te maken.  Permanente cookies worden bewaard en optimaliseren het gebruiksgemak 

bij een volgend bezoek. Enkele voorbeelden zijn:  

• Opgeslagen favorieten advertenties worden bewaard; 

• Keuze voor de lijst- of fotoweergave; 

• Taalkeuze. 

Analytische cookies 

Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Een 

bekende analytische cookie is die van Google Analytics. Geanonimiseerd wordt surfgedrag van alle 

websitebezoekers geanalyseerd met als doel om de website te verbeteren. Via de websites van Tnl 

Business worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics-dienst”. Tnl 

Business gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de 

website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Tnl 

Business heeft hier geen invloed op, Tnl Business heeft Google geen toestemming verleend om de 

verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google 

verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt nadrukkelijk 

niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de 

Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het 

Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van 

een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Soms is het 

gebruik van cookies onontkoombaar, bijvoorbeeld voor het invullen van een vragenformulier. Dat 

neemt niet weg, dat men bezwaar kan hebben tegen het ontvangen van cookies, en dan is het 

mogelijk deze uit te zetten in de instellingen van de eigen browser. Het invullen van een 

vragenformulier via de website is dan echter vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Sommige gegevens 

worden niet opgeslagen in een cookie maar in de “local storage” van de browser. Ook Tnl Business 

maakt daarvan gebruik. Bij local storage bepaal je zelf hoe lang de browser de opgeslagen gegevens 

bewaart, afhankelijk van de instellingen van de browser en van het regelmatig wissen van de 

geschiedenis. 



Marketing cookies 

Ook wel “tracking cookies” en/of “tracking pixel” genoemd, worden gebruikt om relevante 

advertenties zichtbaar te maken op de website. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden 

welke pagina’s bezocht zijn om zo een profiel op te bouwen van online surfgedrag. Dit profiel wordt 

mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die bezoekers achterlaten na een bezoek aan 

andere websites. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan de naam, adres, e-mailadres en dergelijke van 

de bezoeker, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op het profiel van de bezoeker. Op de 

websites van Tnl Business zijn diverse links opgenomen van andere partijen (zonder een complete 

opsomming te geven zijn dit o.a. Facebook, LinkedIn, Doubleclick, Google Ads, GA Audiences, Bing 

ads en Hotjar). Tnl Business draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en 

voor de wijze waarop deze partijen met de door haar vergaarde gegevens omgaan. Tnl Business 

verwijst daarbij naar het eigen privacy-statement van de betreffende partij. Tnl Business doet haar 

best om verkregen persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Bezoekers van haar 

websites hebben het recht aan Tnl Business te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Zij 

hebben tevens het recht te vragen om die gegevens vervolgens te verwijderen of, bij gebleken 

onjuistheid, te wijzigen.  

Neem daartoe contact op met Tnl Business via de contactgegevens. Tnl Business behoudt zich het 

recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy-statement en haar cookies-beleid. 

Gebruikers doen er dan ook goed aan regelmatig het meest actuele statement te raadplegen op 

domeinen en sub-domeinen van Tnl Business, waaronder (zonder uitputtende en compleet te zijn) 

www.trucks.nl, www.trucksnl.com, www.trucksnl.be of www.tnlbusiness.com.  
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