
Cookiebeleid  
Om   deze   website   goed   te   laten   werken,   moeten   we   soms   kleine   bestanden   op   uw  
computer   zetten,   zogenaamde   cookies.   De   meeste   websites   doen   dit.  
 
Wat   zĳn   Cookies?  
Een   cookie   is   een   klein   (tekst)bestand   dat   een   website   op   uw   computer   of   mobiel   toestel  
opslaat   wanneer   u   die   site   bezoekt.   Zo   onthoudt   de   website   de   pagina’s   die   u   heeft   bezocht  
en   uw   voorkeuren   (zoals   gebruikersnaam,   taal,   lettergrootte   en   andere   voorkeuren)   zodat   u  
die   niet   bĳ   ieder   bezoek   aan   de   site   opnieuw   hoeft   in   te   vullen.  
 
Op   enkele   pagina’s   registreren   we   in   cookies:  
-   of   u   al   bent   ingelogd   of   niet.  
-   of   u   al   dan   niet   akkoord   gaat   met   het   gebruik   van   cookies   op   onze   site.  
-   de   inhoud   van   uw   winkelmandje,   zodat   u   bĳ   tĳdelĳk   verlaten   van   de   shop,   de   bestelling  
later   niet   opnieuw   hoeft   te   plaatsen.  
 
Deze   website   werkt   ook   zonder   cookies,   maar   met   cookies   wordt   hĳ   wel  
gebruiksvriendelĳker.   U   kunt   cookies   dus   wissen   of   blokkeren,   maar   sommige   onderdelen  
van   de   site   (zoals   de   shop)   zullen   dan   niet   (naar   behoren)   werken.  
De   informatie   die   de   cookies   verzamelen,   wordt   niet   gebruikt   om   u   te   identificeren   en   wĳ  
delen   de   statistische   gegevens   niet   met   derden.   Deze   cookies   worden   ook   niet   voor   andere  
dan   de   hierboven   beschreven   doeleinden   gebruikt.  
 
Google   Analytics  
Om   de   kwaliteit   en   effectiviteit   van   onze   website   te   testen   maken   we   gebruik   van   Google  
Analytics.   Zo   kunnen   we   zien   hoe   de   website   wordt   gebruikt   en   hoe   we   de   website   kunnen  
verbeteren.  
 
Tracking   cookies  
Wĳ   vragen   u   toestemming   om   tracking   cookies   te   plaatsen.   Op   basis   van   de   pagina’s   die   u  
heeft   bezocht,   kunnen   wĳ   op   andere   websites   advertenties   laten   zien   waarvan   we   denken  
dat   deze   interessant   voor   u   zĳn.   Ook   adverteerders   kunnen   met   uw   toestemming   deze  
cookies   plaatsen   om   voor   u   relevante   advertenties   te   laten   zien.   De   volgende  
(advertentie)bedrĳven   kunnen   tracking   cookies   plaatsen:   Google   DFP,   Google   AdSense,  
Google   Adx,   Weborama,   DMAi,   Facebook.  
 
Social   media  
Op   onze   website   staan   knoppen   van   Facebook,   Twitter,   Instagram,   Pinterest,   Youtube.   Met  
deze   knoppen   kunnen   bĳvoorbeeld   pagina’s   worden   gedeeld   op   social   media.   Social   media  
plaatsen   via   de   code   van   deze   knoppen   cookies.   Wĳ   hebben   daar   geen   invloed   op.   Lees  
regelmatig   zelf   de   privacyverklaring   van   Facebook,   Twitter,   Instagram,   Pinterest,   Youtube   om  
te   zien   wat   er   gebeurt   met   uw   gegevens   die   via   de   cookies   zĳn   verzameld.  
 
Hoe   komt   u   meer   te   weten   en   wat   kunt   u   met   de   cookies   doen?  
U   kunt   cookies   altĳd   controleren   en/of   wissen.   Meer   hierover   leest   u   op   de  website   van  
Consumentenbond .   U   kunt   alle   cookies   op   uw   computer   wissen   en   u   kunt   uw   browser   zo  
instellen   dat   cookies   geblokkeerd   worden.   Dit   betekent   wel   dat   u   daarna   uw   voorkeuren   bĳ  
ieder   bezoek   opnieuw   moet   instellen   en   dat   sommige   delen   van   de   website   niet   (naar  
behoren)   werken.  
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