
Cookie Statement Eindhoven Airport N.V. 

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies op onze website. In dit cookie statement leggen 

we uit wat cookies zijn, welke cookies op de Eindhoven Airport website worden gebruikt, wat ze doen, 

hoe je ze kunt weigeren of accepteren en hoe je contact met ons kan opnemen. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer, tablet, smartphone of ander elektronisch 

apparaat worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal 

functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie voor jou zo relevant mogelijk te maken. 

Doordat een cookie op jouw apparaat staat, kan jouw apparaat worden herkend en informatie worden 

verzameld. Deze informatie kan onder meer omvatten: het IP-adres, gegevens over surfgedrag (zoals 

het eerste, vorige en huidige bezoek), de specifieke webpagina’s die u hebt bezocht, de wijze waarop 

door de website wordt genavigeerd, het type apparaat dat u gebruikt en uw instelling. Zie voor nadere 

informatie ook het uitgebreide cookieoverzicht, te raadplegen via de privacypagina op onze website. 

Door op ‘cookiebanner weergeven’ te klikken, kun je via ‘details tonen’ het uitgebreide overzicht 

inzien. 

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen Eindhoven Airport en partijen waarmee we samenwerken 

cookies op jouw apparaat plaatsen. Ook zonder cookies kun je advertenties van Eindhoven Airport 

tegenkomen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van jou verzamelen, 

verwerken wij die conform ons algemene privacy statement te raadplegen via de privacypagina op 

onze website. 

 

Welke cookies worden via onze website geplaatst? 

Via onze website worden de volgende cookies geplaatst: 

• Noodzakelijke en functionele cookies 

• Voorkeurscookies 

• Analytische en statistische cookies 

• Marketingcookies 

• Social media cookies 

Kijk voor een uitgebreide lijst van alle cookies die wij plaatsen in het uitgebreide cookieoverzicht te 

raadplegen via de privacypagina op onze website. Door op ‘cookiebanner weergeven’ te klikken, kun 

je via ‘details tonen’ het uitgebreide overzicht inzien. 
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Wat doen cookies? 

Noodzakelijke en functionele cookies 

Noodzakelijke en functionele cookies helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als 

paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze 

cookies kan de website niet naar behoren werken. Daarom kunnen deze cookies niet worden uitgezet.  

 

Voorkeurscookies 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het 

gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont. 

Deze cookies gebruiken we omdat we graag relevant zijn voor de bezoekers van onze website. Op basis 

van jouw surf- en klikgedrag kunnen we je content op de website tonen die overeenkomt met jouw 

interesses. Je kunt zelf kiezen of je toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies. 

 

Analytische en statistische cookies 

Analytische en statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, 

door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze informatie gebruiken we om onze 

marketingactiviteiten te verbeteren, evenals de kwaliteit, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van 

onze website. We gebruiken hiervoor de dienst Google Analytics. Via onze website plaatst Google Inc. 

(Google) als de aanbieder van deze dienst analytische cookies.  

In lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, hebben wij de Google Analytics cookies 

‘privacy vriendelijk’ ingesteld. Zo wordt jouw IP-adres deels gemaskeerd en is de optie om gegevens te 

delen uitgeschakeld. Op deze manier hebben deze cookies geringe impact op jouw privacy en daarom 

kunnen zij zonder toestemming worden geplaatst.  

Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier. Google biedt 

verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, 

door middel van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Klik hier om van die optie gebruik te 

maken en klik hier voor meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt en Google’s 

privacy policy. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- en/of cookie policy van Google. 

 

Marketingcookies 

Marketingcookies slaan op basis van jouw surf- en klikgedrag jouw interesses op zodat je zowel op als 

buiten onze website aanbiedingen kunt ontvangen die in het verlengde liggen van jouw wensen en 

interesses. Daarnaast kunnen we ook aanbiedingen uitschakelen wanneer je er al gebruik van hebt 

gemaakt of als je ze een paar keer hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat je vaker 

irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Ook wordt door middel van deze cookies je bezoek aan 

onze website onthouden en worden de verzamelde gegevens gedeeld met derde partijen zoals 

adverteerders. Ook voor het plaatsen van dit type cookies kun je zelf toestemming geven of niet. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
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Social media cookies 

Onze website kan zogenaamde ingebedde elementen van andere derden, zoals YouTube, Twitter en 

Facebook, implementeren. Deze worden gebruikt om social media in de website te integreren via plug-

ins. Als je, nadat je op een social media button hebt geklikt, wordt doorgeleid naar een website van 

een social media aanbieder, dan is het mogelijk dat deze social media aanbieder cookies plaatst vanuit 

haar eigen website. Verder geeft de social media button van YouTube de mogelijkheid om op onze 

website geplaatste filmpjes te bekijken. YouTube zal daartoe cookies plaatsen, maar alleen als jij 

daarvoor toestemming hebt verleend door akkoord te gaan met het plaatsen van social media cookies. 

Wij hebben geen zeggenschap over de social media cookies, de gegevens die worden vastgelegd met 

deze cookies en de doeleinden waarvoor de social media aanbieders de cookies gebruiken. Wij raden  

je aan voor deze informatie de relevante privacy- en cookie statements van de social media aanbieders 

te raadplegen. 

 

Hoe lang worden cookies bewaard? 

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een apparaat worden 

geplaatst. Nadat de geldigheidsduur is verstreken, wordt de cookie verwijderd door jouw browser. 

Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies 

die langer geldig blijven, zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden 

uitgelezen.  

Bewaartermijnen voor cookies die via onze website worden geplaatst, zijn te vinden in het uitgebreide 

cookieoverzicht te raadplegen via de privacypagina op onze website. Door op ‘cookiebanner 

weergeven’ te klikken, kun je via ‘details tonen’ inzien hoe lang elk cookie wordt bewaard. 

 

Kun je cookies weigeren of verwijderen?  

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Je kunt je browser echter ook 

instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de 

browserinstellingen. Wanneer je cookies uitzet, kan dit ten koste gaan van het gebruiksgemak van 

onze website en die van anderen. Een handig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan 

op de website van de Consumentenbond. 

Cookies waarvoor jouw toestemming is vereist, worden alleen op jouw apparaat geplaatst als je dit 

hebt toegestaan door te klikken op de button ‘accepteren’ in de cookie banner die bij jouw eerste 

bezoek aan onze website aan jou wordt getoond.  

Je kunt onze cookies banner gebruiken, als je bepaalde soorten cookies op onze website niet wenst te 

ontvangen, de cookie-instellingen wilt wijzigen, of jouw toestemming op een later tijdstip wilt 

intrekken. Dit kun je doen door onderaan de privacypagina op onze website  te klikken op 

‘cookiebanner weergeven’ of ‘toestemming voor cookies intrekken’. Om de door jou gemaakte keuze 

https://www.eindhovenairport.nl/nl/privacy-en-cookieverklaring
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vast te leggen, moeten wij dan wel een cookie plaatsen. Je dient jouw keuze per browser en apparaat 

in te stellen, aangezien het voor ons niet mogelijk is jouw instellingen over te zetten naar andere 

browsers en apparaten die je gebruikt. 

Wil je Google-cookies uitschakelen? Ga naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties. 

Als je niet wilt dat adverteerders je online gedrag analyseren, dan kun je dat aangeven op de website 

van Your Online Choices. 

 

Van wie is dit cookie statement en hoe kun je ons bereiken? 

Dit cookie statement is van Eindhoven Airport N.V. en heeft betrekking op cookies via de website van 

Eindhoven Airport worden geplaatst.  

De contactgegevens van Eindhoven Airport zijn: 

Luchthavenweg 13 

5657 EA Eindhoven 

Nederland 

 

Contact opnemen met onze Privacy Officer? 

Wij hebben een Privacy Officer aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor vragen op het gebied 

van privacy. Heb je vragen of opmerkingen over ons cookie statement of over hoe Eindhoven Airport 

omgaat met persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via privacy@eindhovenairport.nl.  

 

Contact opnemen met onze Data Protection Officer? 

Eindhoven Airport is onderdeel van de Royal Schiphol Group. De Data Protection Officer van de Royal 

Schiphol Group geeft ons advies en houdt toezicht op de naleving van de privacywet- en regelgeving 

door Eindhoven Airport.  

Vragen of verzoeken die bestemd zijn voor de Data Protection Officer kun je mailen naar 

privacy@eindhovenairport.nl of per post sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data 

Protection Officer. Wij zorgen ervoor dat die vragen of verzoeken terechtkomen bij de Data Protection 

Officer. Geef bij je verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door. Zo spoedig 

mogelijk na ontvangst van jouw vraag of verzoek, zal de DPO je informeren over jouw vraag of de 

afhandeling van jouw verzoek.  

 

Waar vind je de laatste versie van dit cookie statement? 

Indien nodig, updaten wij dit cookie statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, wijzigingen 

in onze website of onze bedrijfsactiviteiten. Het meest cookie statement vind je op 

www.eindhovenairport.nl. Wij raden je aan om dit cookie statement regelmatig te raadplegen, zodat 

je van wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. 

Deze versie is van augustus 2020. 
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