COOKIE BELEID
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer wordt opgeslagen. In dit
tekstbestandje worden de voorkeuren bij het bezoeken van een website bijgehouden
waardoor het makkelijker wordt om door een website te navigeren.
Het is goed om te weten dat in cookies geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld de 'wensenlijst' in de website mogelijk te maken
of je de kleuren die je geselecteerd hebt makkelijk terug te laten vinden.
Cookie categorieën
Net als de cookies in een koektrommel, zijn er ook online verschillende smaken. De
cookies die wij in onze website gebruiken, zijn opgedeeld in 4 categorieën. Wanneer je
onze website bezoekt en gebruikt ga je akkoord en vind je het goed dat we deze cookies
als tekstbestandje op je computer kunnen plaatsen.
1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.
2. Prestatie cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik en de prestatie van de website.
Bijvoorbeeld welke pagina's bezoeken de gebruikers. Maar ook als er eens iets mis gaat
en er een foutmelding komt. Zo weten we wat er op de website gebeurt en kunnen we de
website direct verbeteren. Met deze cookies verzamelen we geen persoonlijke
gegevens en blijf je dus volledig anoniem.
3. Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor het onthouden van gemaakte keuzes (bijvoorbeeld bij het
gebruiken van de 'wensenlijst' of de taalkeuze van de website).
4. Targeting of advertentie cookies
Deze cookies worden gebruikt om advertenties op maat te laten zien. We adverteren
regelmatig op het internet en om er voor te zorgen dat je alleen relevante advertenties
van ons ziet, gebruiken we advertentie cookies. Denk hierbij aan het adverteren op een
specifieke website voor moeders of een blog over kinderproducten.

Third-party cookies
Wanneer je onze website bezoekt, kan het zijn dat er ook cookies door derden worden
geplaatst. Dit kan gebeuren wanneer je een video bekijkt in onze website die we op
YouTube hebben staan of wanneer je onze pagina's wilt delen via je social media van
Facebook, Twitter of Pinterest. Wij hebben geen controle over deze cookies en verwijzen
je dan ook door naar de website van YouTube, Facebook, Twitter en Pinterest als je meer
wilt weten over hun cookie- en privacybeleid.
Cookies? Liever niet!
Je bepaalt zelf of je het plaatsen van cookies wilt toestaan of niet. Ben je er wel van
bewust dat wanneer je cookies uitzet onze website wellicht niet meer goed werkt op je
computer. Wil je onze cookies uitzetten, dan moet je dat wel per computer en per
browser doen.
Hoe de cookies uit te zetten:
•

Internet Explorer

•

Safari

•

Chrome

•

Firefox

Hoe kan ik cookies van derden aan- of uitzetten?
Ga naar www.youronlinechoices.com/nl/. Hier vindt je alle informatie over cookies, welke
er al op je computer staan en hoe je ze kunt uitzetten/verwijderen.
Wil je een video met uitleg zien over cookies ga dan
naar www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies.

