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Inleiding  
Dit is de cookieverklaring van Oasis Resorts. Hier vindt u informatie met betrekking tot de 
cookies die Oasis Resorts (mogelijk) op uw apparaten plaatst. Dit kunnen apparaten zijn zoals 
computers, smartphones, tablets en laptops. Oasis Resorts gebruikt cookies om u als 
bezoeker een optimale dienstverlening en gebruikerservaring te bieden. Oasis Resorts vraagt 
met de cookiebanner toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies. 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of 
tablet worden geplaatst. Deze tekstbestanden verzamelen bepaalde informatie. Welke 
gegevens een cookie verzamelt, verschilt per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn die 
betrekking hebben op de werking van de website, of gegevens die een "profiel" van bezoekers 
kunnen vormen voor analysedoeleinden. 
 
Er zijn drie verschillende soorten cookies, die elk hun functie hebben. Het gaat om analytische 
cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing cookies. Hieronder bieden wij u een 
overzicht van de cookies die (mogelijk) door Oasis Resorts worden geplaatst. Alle cookies zijn 
gecategoriseerd op basis van hun functie. Deze cookies worden weergegeven met de termen 
die de cookies zelf gebruiken. 
 
De meeste browsers ondersteunen cookies, maar u kunt uw browser zo instellen dat ze 
worden geweigerd en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Deze cookies 
vergemakkelijken de navigatie en maken de website gebruiksvriendelijker. U kunt de cookies 
geheel of gedeeltelijk aanvaarden of weigeren, met uitzondering van browsing cookies, die 
noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Het weigeren van andere cookies (publiek, 
personalisatie, reclame) zal u niet verhinderen onze website te bezoeken, hoewel sommige 
diensten en secties ervan mogelijk minder goed werken of u een optimale gebruikerservaring 
wordt onthouden. 
 
Wij streven ernaar u de beste ervaring te bieden tijdens het browsen op de website, door de 
inhoud van de pagina's aan te passen op basis van uw gedrag en interesses tijdens het 
browsen, en door de berichten op de website te personaliseren met actuele commerciële 
aanbiedingen. Al deze animaties op de website worden beheerd met personalisatie-tools; de 
weigering om marketing-, publieks- en personalisatiecookies te aanvaarden, verhindert ons 
om deze animaties weer te geven en leidt ertoe dat wij u standaardinhoud aanbieden. 
 
Tel: +31 (0)30-208 3050 
E-mail: info@oasisresorts.com 
Catharijnesingel 55A | 3511 GD, Utrecht  
 
Functionele cookies  
Noodzakelijke en functionele cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website 
goed te laten werken. Noodzakelijke cookies verbeteren de prestaties van de diensten, zodat 
u de site en de toepassingen beter kunt gebruiken. Deze cookies zijn essentieel omdat ze u in 
staat stellen onze websites te doorzoeken en de functies ervan te gebruiken (ze geven u 
bijvoorbeeld toegang tot beveiligde delen van onze websites). Zonder deze cookies kunnen 
de door u gevraagde diensten (zoals het zoeken) niet aan u worden geleverd, denk 
bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder vindt u een overzicht van de 
noodzakelijke en functionele cookies die Oasis Resorts plaatst: 
  



 

  
 

 
 
Cookie  Doel Bewaar-

termijn 
_hjFirstSeen Deze cookie gebruikt door Hotjar om het 

gebruik van de website te volgen voor een 
totale telling van de sessie. Deze cookie 
bevat geen identificeerbare informatie. 

30 
minuten 

_hjIncludedInSessionSample Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om te 
weten of een bezoeker is opgenomen in de 
datasample zoals gedefinieerd door de 
pageview-limiet van de site. 

2 minuten 

_dc_gtm_UA-44078897-1 Deze cookie wordt geassocieerd met sites 
die Google Tag Manager gebruiken om 
andere scripts en code in een pagina te 
laden. Zonder deze cookie werken andere 
scripts mogelijk niet correct. 

1 minuut 

_hjAbsoluteSessionInProgress Deze cookie wordt gebruikt door Hotjar om te 
weten of een bezoeker is opgenomen in de 
datasampling gedefinieerd door de 
pageview-limiet van de site. 

30 
minuten 

currency Slaat de valutavoorkeur van de bezoeker op. Sessie 
 
 
Analytische cookies 
Analytische cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens zijn 
alleen bedoeld om in kaart te brengen hoe de website van Oasis Resorts functioneert en waar 
verbeteringen mogelijk zijn. Met behulp van analytische cookies kunnen we bijvoorbeeld 
nagaan of een pagina van de website correct laadt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
analytische cookies op de site van Oasis Resorts en wat de functies van deze cookies zijn. 
Ook de bewaartermijn wordt weergegeven. 
 
Cookie  Doel Bewaar-

termijn 
_ga_SS4QH51HE1 Deze cookie wordt gebruikt door Google 

Analytics om de sessiestatus te behouden. 
2 jaar 

_ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt. 

2 jaar 

_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt. 

1 dag 

 
 
Marketing cookies 
Marketing cookies worden gebruikt om gerichte advertenties te tonen aan bezoekers van 
Oasis Resorts en om op andere manieren commerciële doeleinden na te streven. Wanneer u 
zoekt op een term die te maken heeft met Oasis Resorts, kunt u een advertentie van Oasis 
Resorts te zien krijgen. Deze advertentie kan ook verschijnen op basis van uw internetgedrag. 
Daarnaast worden hier ook de cookies getoond die sociale media gebruiken (het tonen van 
advertenties).  



 

  
 

 
Afhankelijk van uw toestemming kan u dus gepersonaliseerde inhoud worden aangeboden op 
onze eigen websites/omgevingen of op websites/omgevingen van derden. U kunt te allen tijde 
verzoeken om niet langer advertenties op basis van uw navigatiegedrag te ontvangen door de 
cookies te verwijderen of door in het cookie-toestemmingsformulier aan te geven dat u niet 
toestaat dat marketingcookies worden geplaatst. 
 
Als u ervoor kiest om de reclame- of gedragsanalysemethoden van Oasis Resorts te weigeren, 
zullen wij de toestemming in overweging nemen en u uitsluiten van de targeting- en 
gedragsstrategie voor al onze communicatie. Dit neemt niet weg dat u blootgesteld kunt 
worden aan advertenties van Oasis Resorts op omgevingen van derden wanneer u op internet 
surft, waarbij geen sprake is van personalisering met betrekking tot navigatie, interesses, enz. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de marketing cookies die Oasis Resorts gebruikt en wat 
hun functies zijn. Ook de bewaartermijn wordt weergegeven.  
 
Cookie  Doel Bewaar-

termijn 
SM Registreert een unieke ID die het apparaat van de 

gebruiker identificeert bij herhaalde bezoeken aan 
websites die hetzelfde advertentienetwerk 
gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte 
advertenties mogelijk te maken. 

Sessie 

MUID Op grote schaal gebruikt door Microsoft als unieke 
gebruikers-ID. De cookie maakt het mogelijk 
gebruikers te volgen door de ID te synchroniseren 
tussen vele Microsoft-domeinen. 

1 jaar 

_gcl_au Gebruikt door Google AdSense om te 
experimenteren met de efficiëntie van advertenties 
op websites die hun diensten gebruiken. 

3 maanden 

_uetvid Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te 
volgen, om relevante advertenties te presenteren 
op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 

1 jaar 

ANONCHK Registreert gegevens over bezoekers van 
meerdere bezoeken en op meerdere websites. 
Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie 
van advertenties op websites te meten. 

10 minuten 

CLID Verzamelt gegevens over de navigatie en het 
gedrag van de gebruiker op de website. Dit wordt 
gebruikt om statistische rapporten en heatmaps op 
te stellen voor de website-eigenaar. 

1 jaar 

SRM_B Volgt de interactie van de gebruiker met de 
zoekbalk-functie van de website. Deze gegevens 
kunnen worden gebruikt om de gebruiker relevante 
producten of diensten voor te stellen. 

1 jaar 

IDE Gebruikt door Google DoubleClick om de acties 
van de websitegebruiker na het bekijken of klikken 
op een van de advertenties van de adverteerder te 
registreren en te rapporteren met als doel de 
effectiviteit van een advertentie te meten en 

1 jaar 



 

  
 

gerichte advertenties aan de gebruiker te 
presenteren. 

_uetsid Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van 
meerdere websites, om relevantere advertenties te 
kunnen presenteren. 

1 dag 

_fbp Wordt door Facebook gebruikt om een reeks 
advertentieproducten te leveren, zoals realtime 
biedingen op advertenties van derden. 

3 maanden 

 
 
Niet te identificeren 
Sommige cookies kunnen we niet individueel identificeren. Dit kan zijn omdat ze zijn 
uitgeschakeld, maar nog steeds aanwezig zijn in het systeem. De cookies worden wel getoond, 
maar zonder hun specifieke doel.  
 
Cookie  Doel Bewaar-

termijn 
venc Niet identificeerbaar 30 minuten 
veuid Niet identificeerbaar 1 jaar en 11 

maanden 
_clck Niet identificeerbaar 1 jaar 
_clsk Niet identificeerbaar 1 dag 
_hjSession_2998109 Niet identificeerbaar 30 minuten 
_hjSessionUser_2998109 Niet identificeerbaar 1 jaar 
_ParkCms_session Niet identificeerbaar Sessie 

 
 
Heeft u vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact met ons op via 
onderstaande gegevens. Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Bekijk dan onze 
privacyverklaring. 
 
Tel: +31 (0)30-208 3050 | E-mail: info@oasisresorts.com 
Catharijnesingel 55A | 3511 GD, Utrecht  


