
Cookiebeleid  
Flexpower Europe kan een cookie op de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies 
zijn kleine tekstbestanden die ons bepaalde informatie geven.  
De informatie in een cookie gaat over: 

• Het aantal malen dat iemand onze site bezoekt 
• De pagina’s die worden bekeken 

Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens. Als u ons dergelijke informatie verschaft, 
bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld 
worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens. 
De via deze website gegenereerde cookies kunnen worden gebruikt voor verschillende 
doeleinden zoals onderstaand beschreven. 
Strikt noodzakelijke cookies 
Deze cookies zijn noodzakelijk omdat ze u in staat stellen om door onze website te 
navigeren en de functies van de website te gebruiken. 

Ter verbetering van deze website 
Deze cookies verzamelen informatie over: 

• Hoe u onze website gebruikt 
• Welke pagina’s u bezoekt 
• Welke pagina’s een foutmelding geven. 

Deze uitkomsten worden gebruikt ter verbetering van de website. 

Functionaliteit 
Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld een gebruikersnaam of wachtwoord opslaan zodat u 
deze een volgende keer niet opnieuw hoeft in te vullen.mDeze cookies worden gebruikt 
om content te tonen die voor u relevant is. Derden partijen mogen geen reclame maken via 
onze website. Maar wij hebben geen controle over adverteerders die via internetproviders 
toegang krijgen om te adverteren terwijl u over het internet surft. Flexpower Europe is 
wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor alle niet-functionele cookies zoals 
voor het bijhouden van uw surfgedrag en het gebruiken van bijvoorbeeld Google Analytics. 

Meer informatie over hoe een cookie werkt 
Wilt u meer lezen over het beheren van uw cookies, kijkt u dan in de help-functie van uw 
browser, de instellingen van uw mobiele apparaat of ga naar de cookie-pagina van de 
Consuwijzer. Wanneer u cookies uitschakelt kunnen pagina’s minder goed of niet 
functioneren.  

https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

