Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van
jouw computer wordt opgeslagen. De informatie die daarin wordt opgeslagen kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dat is handig als je
bijvoorbeeld niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Deze cookies worden
daarom altijd gebruikt. Zonder deze cookies is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te loggen.
Ze worden anoniem ingezet, waardoor ze weinig impact hebben op je privacy. Onze
functionele cookies zijn zogenaamde sessie cookies. Deze worden tijdelijk opgeslagen,
zolang jouw sessie actief is. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw
webbrowser afsluit.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken wij om informatie te verzamelen over de wijze waarop
bezoekers onze website gebruiken. Zo krijgen wij bijvoorbeeld een goed beeld van de
pagina’s die worden bezocht en met welke webbrowser dat gebeurt. Met de informatie die wij
hiermee verzamelen kunnen wij onze website verder verbeteren. Hierdoor kunnen wij jou
een zo prettig mogelijke ervaring bieden. Om die reden worden deze cookies altijd gebruikt.
Wij maken gebruik van Google Analytics bij het verzamelen van deze informatie en het
uitvoeren van analyses. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Alleen wanneer Google hiertoe
wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, mag
Google deze informatie delen met derden. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zo laten wij
Google niet jouw volledige IP-adres verwerken. De verzamelde informatie wordt door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy
Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking cookies
Eén van de manieren waarop wij onze dienstverlening onder de aandacht brengen is door
online te adverteren. Dit doen wij zo gericht mogelijk, zodat wij onze doelgroep zo goed
mogelijk bereiken. Met de cookies die wij hierbij gebruiken kunnen wij bijvoorbeeld zien wie
onze advertenties heeft gezien en hoe onze advertenties presteren. Met deze informatie zijn
we in staat om gerichter te adverteren, en voorkomen wij dat jij onze advertentie onnodig
vaak krijgt te zien.
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Cookies-instellingen aanpassen
Via onze cookiemelding kan je jouw voorkeur aanpassen. Standaard installeren wij, met jouw
toestemming, alle bovengenoemde cookies. Daarmee kunnen wij jou een optimale ervaring
aanbieden. Optioneel kan je ervoor kiezen om geen tracking cookies te installeren. We
installeren dan alleen de cookies die minimaal nodig zijn om de website goed te laten
werken.
Je kan ook via de internetbrowser instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt
per browser hoe je dat doet. De meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie.
Als je cookies op deze manier blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Wijzigingen cookiebeleid
Het staat ons vrij om dit cookiebeleid in de toekomst te wijzigen. Het is daarom aan te raden
om dit cookiebeleid geregeld te raadplegen.

Overige vragen
Heb je een vraag die niet wordt beantwoord via dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact
met ons op via info@websiterocket.nl.
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