
Cookie Statement 
 
Autoverkoop Partner (hierna: AVP) maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. 
Dit 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 www.autoverkooppartner.nl voor u gemakkelijker te maken. 
Daarnaast maakt AVP ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze 
website u herkennen de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de 
site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog 
aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds 
de meeste onderdelen van de website bezoeken. Het kan echter voorkomen dat bepaalde diensten 
of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren. 
 
Soorten cookies 
Cookies welke AVP gebruikt zijn te verdelen in drie soorten: 
1. 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 en weten we zeker dat u 
gerechtigd bent om besloten onderdelen van onze website te benaderen. 

2. Prestatie cookies 
Wij gebruiken cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien 
we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s 
foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de 
website. 

3. Marketing cookies 
AVP en onze adverteerders gebruiken van tijd tot tijd cookies om u te voorzien van 
advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, op basis van eerder door u 
opgevraagde pagina’s. 

 
Cookie specificatie  
 

COOKIE TYPE DUUR OMSCHRIJVING 

_fbp Advertisement 3 
months 

Deze cookie is ingesteld door 
Facebook om advertenties te 
leveren wanneer bezoekers op 
Facebook zitten of een digitaal 
platform aangedreven door 
Facebook-advertenties na het 
bezoeken van deze website. 

_ga Analytics 2 years Deze cookie wordt geïnstalleerd 
door Google Analytics. De cookie 
wordt gebruikt om bezoekers-, 
sessie- en campagnegegevens te 
berekenen en het sitegebruik bij 
te houden voor het 
analyserapport van de site. De 



COOKIE TYPE DUUR OMSCHRIJVING 

cookies slaan informatie anoniem 
op en kennen een willekeurig 
gegenereerd nummer toe om 
bezoekers te identificeren. 

_gat_gtag Analytics 1 day Identificatiecode van de website 
om bezoeken bij te houden. 

_gid Analytics 1 day Deze cookie wordt geïnstalleerd 
door Google Analytics. De cookie 
wordt gebruikt om informatie op 
te slaan over hoe bezoekers een 
website gebruiken en helpt bij het 
maken van een analyserapport 
over het presteren van de 
website. De verzamelde 
gegevens, inclusief het aantal 
bezoekers, de bron waar ze 
vandaan komen en de pagina’s 
zijn geanonimiseerd. 

fr Advertisement 3 
months 

De cookie is ingesteld door 
Facebook om relevante 
advertenties aan de gebruikers te 
tonen en de advertenties te 
meten en te verbeteren. De 
cookie volgt ook het gedrag van 
de gebruiker op internet op sites 
die een Facebook-pixel of sociale 
Facebook-plug-in hebben. 

NID Session 6 
months 

Het bevat een unieke ID die 
Google gebruikt om uw 
voorkeuren en andere informatie 
te onthouden, zoals uw 
voorkeurstaal (bijvoorbeeld 
Nederlands), hoeveel 
zoekresultaten u per pagina wilt 
laten weergeven (bijvoorbeeld 10 
of 20) en of u het SafeSearch-
filter van Google wilt inschakelen. 



COOKIE TYPE DUUR OMSCHRIJVING 

PHPSESSID Session session Deze cookie is afkomstig van PHP-
applicaties. De cookie wordt 
gebruikt om de unieke sessie-ID 
van een gebruiker op te slaan en 
te identificeren met als doel het 
beheren van gebruikerssessies op 
de website. De cookie is een 
sessiecookie en wordt verwijderd 
wanneer alle browservensters 
worden gesloten. 

viewed_cookie_policy Persistent 1 year De cookie wordt ingesteld door 
de AVG-invoegtoepassing Cookie 
en wordt gebruikt om op te slaan 
of de gebruiker al dan niet heeft 
ingestemd met het gebruik van 
cookies. Er worden geen 
persoonlijke gegevens 
opgeslagen. 

 
 

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 www.autoverkooppartner.nl 
website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. 
 
Cookies achteraf verwijderen 
Na het bezoek aan www.autoverkooppartner.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw 
computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser. 
 
 


