
 
 

Hillwalk Tours - Cookiebeleid 
 
Dit cookiebeleid beschrijft het beleid van Hillwalk Tours Ltd. met betrekking tot het gebruik van 
cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") op de volgende websites; 
https://www.hillwalktours.com/ , https://www.hillwalktours.fr/ , https://www.hillwalktours.de/ , 
https://www.hillwalktours.nl/& https: // live. hillwalktours.com/ . 
 
Gedurende het beleid zult u de termen "wij", "ons" en "onze" zien, welke verwijzen naar Hillwalk 
Tours, terwijl andere termen, zoals "u" en "uw", verwijzen naar elke persoon die de bovengenoemde 
websites of andere Hillwalk tours diensten gebruikt die cookies en soortgelijke technologieën 
gebruiken. 
 
Onze websites (zoals hierboven gedefinieerd) kunnen cookies en vergelijkbare technologieën 
gebruiken om ervoor te zorgen dat we u, onze bezoeker, de best mogelijke ervaring bieden door u 
gepersonaliseerde informatie te bieden, uw marketing- en productvoorkeuren te onthouden en u te 
helpen de juiste informatie te verkrijgen. 
 
Zie hieronder voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën, hoe we deze 
gebruiken en hoe u deze kunt beheren. 
 
Wat zijn "cookies"? 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt voor het opslaan of ophalen van informatie 
om bepaalde functies uit te voeren en om bezoeken aan een website te onthouden. Er zijn 2 
verschillende soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Een sessiecookie is alleen 
toegankelijk zolang uw browser geopend is en wordt verwijderd zodra u weg navigeert van onze 
website. Een permanente cookie kan op uw computer blijven gedurende een vooraf gedefinieerde 
periode of totdat ze met geweld worden verwijderd. Andere technologieën zoals pixels, tags, 
webbakens of lokale opslag slaan ook gegevens op en halen deze van een apparaat op en zijn 
vergelijkbaar met cookies. Een verdere uitleg over cookies is beschikbaar op: 
http://www.allaboutcookies.org/ 
 
 
Hoe gebruikt Hillwalk Tours cookies? 
 
We kunnen informatie die is verzameld d.m.v. cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te 
verbeteren, voor beveiliging en om inhoud en advertenties te personaliseren. Ze kunnen ons 
bijvoorbeeld helpen om de ervaring voor u te verbeteren en aan te passen, of het bepalen van de 
meest relevante, gerelateerde producten om u te laten zien wanneer u aan het browsen bent. 
 
Cookies van derden 
 
We kunnen cookies gebruiken die door derden worden aangeboden om onze website te verbeteren; 
uw ervaring te personaliseren; en om te begrijpen hoe onze websites worden gebruikt. We 
gebruiken ook cookies om onze advertenties op andere websites relevanter te maken. 
 
Het gebruiken van informatie die over u is verzameld voor reclamedoeleinden, staat bekend als 
gerichte of gedragsgerichte advertenties. U kunt zich afmelden voor deze gedragsadvertenties in de 
webbrowser die u momenteel gebruikt met een "opt-out cookie" door naar 
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices te gaan of door de specifieke opt-outs te 

https://www.hillwalktours.com/
https://www.hillwalktours.fr/
https://www.hillwalktours.de/
https://www.hillwalktours.nl/
https://live.hillwalktours.com/Bookings/Edit?ID=15459
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices


gebruiken die hieronder vermeld staan. Als u ervoor kiest om online gerichte advertenties uit te 
schakelen, betekent dit niet dat u geen online advertenties meer zult ontvangen. Het betekent 
alleen dat de advertenties die u ziet mogelijk niet zijn afgestemd op uw interesses of voorkeuren in 
de webbrowser die u momenteel gebruikt. 
 
Een lijst met externe cookies die we gebruiken is als volgt: 
 
Google Analytics-tracking cookie 
 
Deze cookie wordt gebruikt om terugkerende bezoekers van onze website te herkennen. Deze 
cookies kunnen enkele anonieme gegevens bevatten, zoals de methode die u hebt gebruikt om de 
website te betreden, het pad dat u binnen de site hebt genomen, afzonderlijke pagina's die u hebt 
bekeken en alle opties die u onderweg hebt geselecteerd. 
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen onze website te 
verbeteren. De verzamelde informatie is anoniem en omvat het aantal bezoekers van de website, 
welke pagina's ze hebben bezocht en waar ze naar de website zijn gekomen. Meer informatie is 
beschikbaar op:  
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
 
Hoe kan ik cookies beheren of weigeren? 
 
Als u geen cookie wilt accepteren, kunt u uw ingebouwde browser- of apparaatinstellingen 
gebruiken om afzonderlijke of alle cookies te weigeren of te accepteren. De procedure varieert 
afhankelijk van de browser of het apparaat. Ga naar de instellingen van uw browser, het apparaat of 
het Help-gedeelte voor meer informatie. 
 
Houd er rekening mee dat voor sommige functies van onze website het gebruik van cookies vereist 
is. Als u deze functie uitschakelt, kan dit leiden tot een verslechtering van de service. 
 
Extra cookies 
 
We kunnen ons Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om rekening te houden met eventuele 
wijzigingen in de cookies of technologie die we gebruiken, of wetgeving die van invloed kan zijn op 
de manier waarop cookies door ons worden gebruikt en hoe u zich als gebruiker kunt afmelden. 
Daarom raden we u ten zeerste aan om deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te 
blijven van eventuele wijzigingen in de cookies die worden gebruikt. 
 
 
Privacy 
 
Voor meer informatie over hoe Hillwalk Tours Ltd met uw persoonlijke gegevens / informatie 
omgaat lees ons privacybeleid, dat u hier kunt vinden: https://www.hillwalktours.com/privacy-
policy.pdf 
 
Laatste wijzigning op 25 mei 2018 
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