
Cookiebeleid 

Deze website, die het eigendom is van GRENKEFINANCE N.V. (“GRENKE”), maakt gebruik van 

cookies om de toegang tot en het gebruik van enkele persoonlijke functies te waarborgen. In de 

onderstaande voorwaarden treft u gedetailleerde informatie aan over wat cookies zijn, de soorten 

cookies die op deze website worden gebruikt en hoe u ze kunt uitschakelen in uw browser. 

 

Algemene informatie over cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de door u bezochte website worden gegenereerd, die 

sessiegegevens bevatten die betrekking hebben op uw bezoek en vervolgens door de bezochte 

website kunnen worden gebruikt om uw volgende bezoek te vergemakkelijken. Het doel van de 

cookies die op de huidige website worden gebruikt is het volgende: 

 

 om ervoor te zorgen dat de website goed werkt; 

 om uw taalvoorkeur vast te leggen; 

 

De cookies worden enkel en alleen in verband gebracht met een anonieme gebruiker. Daarom biedt 

de computer van de gebruiker of een ander apparaat geen referenties die toestaan dat de 

persoonsgegevens van de gebruiker bekend kunnen worden. U kunt op elk willekeurig moment 

toegang tot de configuratie van uw browser krijgen om de installatie van de websitecookies van 

GRENKE aan te passen en/of te blokkeren, waarbij uw toegang tot de inhoud van onze website blijft 

behouden. Indien u de cookies echter uitschakelt, is het browsen van de website mogelijk niet langer 

optimaal en werken sommige functies van de website mogelijk niet meer correct. 

 

Toestemming 

Door gebruik te blijven maken van onze website, of door toegang tot onze applicatie, aanvaardt u en 

geeft u toestemming voor de installatie en het gebruik van onze cookies overeenkomstig ons 

cookiebeleid, zoals in deze voorwaarden bepaald. 

 

U kunt eerder gegeven toestemming voor het gebruik en de installatie van de cookies op elk moment 

intrekken en de op uw apparaat geïnstalleerde cookies beperken, door uw browseropties te 

configureren, zoals onderstaand is aangegeven onder het kopje “cookies uitschakelen of beperken”. 

 

Gebruik van cookies door de aanbieder (GRENKE) 

GRENKE gebruikt de cookies specifiek voor de doelstellingen die in de onderstaande tabel zijn 

vermeld. Indien GRENKE, op enig moment in de toekomst, andere cookies gaat gebruiken om meer 

of betere diensten te kunnen verlenen, zullen de gebruikers hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 

De hieronder genoemde cookies worden op uw apparaat geïnstalleerd en uitsluitend door GRENKE 

gebruikt voor het optimaliseren van de prestatie van de website. De verzamelde informatie wordt 

gebruikt om de kwaliteit van de dienst van GRENKE en de gebruikerservaring te optimaliseren. Deze 

cookies blijven op de browser, zodat GRENKE gebruikers als terugkerende bezoekers van de 

website kan herkennen en de inhoud van de website kan aanpassen om deze af te stemmen op uw 

voorkeuren. Hieronder staan de verschillende cookies die door onze website worden gebruikt: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 

idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

Cookies uitschakelen of beperken 

Op basis van de informatie in het huidige cookiebeleid van GRENKE, kunnen gebruikers 

toestemming voor het verzamelen van deze gegevens weigeren door de installatie van de cookies af 

te wijzen door middel van het juist configureren van hun browser. 

U wordt eraan herinnerd dat indien u de installatie van bepaalde cookies in uw browser weigert, u 

mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van onze website. 

Voor meer informatie over het blokkeren van het gebruik van cookies kunt u de volgende links 

bezoeken: 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

Geïnformeerde toestemming 

Uw gebruik van de website impliceert uw uitdrukkelijke en onherroepelijke toestemming voor het 

gebruik van cookies overeenkomstig de voorwaarden die in het huidige “cookiebeleid” zijn 

opgenomen. 
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