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1. Introductie. 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 
computer. De BMW Roadsterclub (BMWR) gebruikt alleen technische en functionele 
cookies en  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy zoals cookies 
om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Cookies stellen ons zo in staat om informatie 
te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te 
passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met 
betrekking tot persoonsidentificatie. 

 

2. De Cookies die de BMWR gebruikt voor zijn website. 

Herkomst Namen van de Cookies Doel

Google Analytics _ga Hiermee wordt het verkeer op de site 

gemeten. 

Google Analytics is de analysetool van 

Google, aan de hand waarvan website- 

en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe 

bezoekers met hun sites omgaan. De tool 

kan een aantal cookies gebruiken om 

informatie en gebruiksstatistieken voor 

websites te verzamelen, zonder 

bezoekers van Google persoonlijk te 

identificeren.

BMWRoadsterclub.nl

(Congressus)

_gid

congressus_remember_token

congressus_session

Congressus plaatst deze cookies op de 

websites om er voor te zorgen dat alle 

functies goed werken.

Deze cookies maken het ook mogelijk om 

je sessie te onthouden indien je ingelogd 

blijft op de website.

GStatic (Google) CONSENT

NID

Door het plaatsen van deze cookies zorgt 

Google ervoor dat het gebruik van de 

bandbreedte wordt verminderd en de 

prestatie van het netwerk wordt 

verbeterd.

New Relic JSESSIONID Hiermee wordt gemonitored hoe de 

website presteert. 

Met deze cookie kan men zien wat de 

laadtijd is van een webpagina en kunnen 

eventuele fouten op de website worden 

bijhouden. Deze cookie identificeert een 

gebruiker van een sessie en maakt het 

mogelijk dat verschillende gebruikers 

kunnen inloggen op de website.
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Cookies van derden: 

Binnen de website kan men doorlinken naar Facebook en Youtube. Daarvoor gelden 
de cookie verklaringen van deze diensten. 

Cookies worden niet langer gebruikt dan wettelijk voorgeschreven en strikt 
noodzakelijk voor de uitvoering van onze website.   

 

3. Cookies verwijderen. 

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van de 
BMWR geen cookies ontvangt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als men cookies 
blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze cookieverklaring is opgesteld d.d. 11 december 2022 en wordt indien nodig 

bijgewerkt.  


