LEKKER GEREGELD:
COOKIE VERKLARING
Wij informeren je graag proactief over het gebruik van cookies.
Wat is een
cookie?

Wij maken op deze Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw device
(computer/telefoon/tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Permanente cookies

Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Tracking
cookies

Wij gebruiken geen tracking cookies.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor tracking cookies van derden.

Functionele cookies

Wij gebruiken geen functionele cookies voor de werking van de Website of onze Diensten (denk aan een
cookie die een wachtwoord onthoudt of de inhoud van een winkelwagentje).

Analytische cookies

Google Analytics is een voorbeeld van cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website bekijken zonder
een grote inbreuk te maken op de privacy. Voor de volledigheid maken we daar actief melding van door een
cookie banner (pop-up) te gebruiken.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan
de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van Google.”

Sessie cookies

Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Recht op inzage en
correctie of
verwijdering van
jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.

Deze versie is van juni 2022. Wij hebben het recht de cookie verklaring te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze
verklaring op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze verklaring, de algemene voorwaarden en het privacy
statement zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

