
AIRPORT INDOOR PARKING COOKIE POLICY 

Deze Airport Indoor Parking Cookie Policy is van toepassing op alle diensten en activiteiten van 
Fullservice Indoor Parking A4 B.V., tevens handelende onder de naam Airport Indoor Parking.  
  
Het doel van deze verklaring is om jou informatie te geven over wat cookies zijn en het gebruik van 
cookies op https://www.airportindoorparking.nl. Deze verklaring dient gelezen te worden in 
samenhang met onze Airport Indoor Parking Privacy Policy (https://www.airportindoorparking.nl/
privacy), onder andere verwijzend naar het eerste aanspreekpunt voor vragen over de Airport Indoor 
Parking Cookie Policy. 

Bij gebruik van websites van Airport Indoor Parking wordt door middel van zgn. cookies 
informatie over jouw gebruik van de website verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie 
(bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. Er is in dit kader alleen sprake van 
functionele cookies voor een goede werking van de website en van analytische cookies ter 
verbetering van onze website die geen of maar weinig gevolgen hebben voor de privacy van 
bezoekers van onze website. Hiervoor hoeven wij u geen toestemming te vragen.  

Cookies kunnen voor verschillende tijdsduur in jouw browser of apparaat worden opgeslagen. 
Sessiecookies worden van jouw computer of apparaat verwijderd wanneer u jouw browser sluit. 
Permanente cookies blijven op jouw computer of apparaat opgeslagen totdat ze worden verwijderd of 
totdat ze hun vervaldatum bereiken. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw 
computer staan niet beschadigen. 

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies: 

Google Analytics - Analytische cookies (geldigheid: 2 jaar), worden gebruikt om (geanonimiseerde) 
statische gegevens te generen over hoe de bezoeker de website gebruikt. 
_ga 
_ga# 
- Airport Indoor Parking: 
• heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; 
• heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; 
• heeft ‘gegevens delen’ uitgezet; 
• maakt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google 

Analytics-cookies. 

CraftCMS - Functionele cookies (geldigheid: sessie), worden gebruikt om de website correct te laten 
functioneren (sessies / formulierbeveiliging). 
CraftSessionId 
CRAFT_CSRF_TOKEN 

Parking Pro - Functionele cookies (geldigheid: persistent), worden gebruikt om de juiste 
taalinstellingen in te laden in het reserveringsformulier. 
parkingpro_customer_portal_translations_countries_nl-NL 
parkingpro_customer_portal_translations_domain_nl-NL 
parkingpro_customer_portal_translations_ui_nl-NL 

Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze website worden rechtstreeks door 
derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over jouw 
IP-adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u 

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=83680691
https://www.airportindoorparking.nl/privacy
https://www.airportindoorparking.nl/privacy


vertoond zijn. Deze Airport Indoor Parking Cookie Policy is alleen van toepassing op onze 
eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals 
hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Airport Indoor Parking maakt 
geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies. 

Meer informatie over het in- en uitschakelen van jouw cookies en het verwijderen van jouw cookies 
kun je vinden in de helpfunctie van jouw internetbrowser. Als je ervoor kiest om cookies te blokkeren, 
werkt onze website mogelijk niet naar behoren en kunnen jouw voorkeuren verloren gaan. 

Deze Airport Indoor Parking Cookie Policy kan veranderen als gevolg van nieuwe functionaliteiten. 
Daarom raden we je aan om regelmatig onze cookieverklaring te raadplegen. Deze versie van de 
Airport Indoor Parking Cookie Policy is voor het laatst gewijzigd op 17 november 2021. 
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