Cookies
Sensire maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u
www.sensire.nl bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies
is voor de dienstverlening via de website door Sensire belangrijk en Sensire wil u dan ook zo goed
mogelijk informeren over haar gebruik van cookies.
Met behulp van cookies zorgt Sensire er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet
herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website
makkelijker voor u. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij
deze nog kunnen verbeteren. Het cookie statement legt uit welke cookies Sensire inzet.
Soorten cookies
Cookies welke Sensire gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:
1. Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van
een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van uw
gegevens.
2. Analytische cookies
Wij gebruiken deze 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 en
volgt Sensire niet individuele bezoekers.
3. Relevantie cookies
Sensire 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.
Voor het gebruiken van deze cookies zal Sensire uw toestemming vragen.
Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste
internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. 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 sensire.nl niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies
blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.
Cookies achteraf verwijderen
Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe
u dit kunt doen verschilt per browser.
Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het
voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren.

