COOKIE VERKLARING

Functionele cookies
Onze website gebruikt cookies die ervoor zorgen dat de site naar behoren functioneert.
•

Onthouden van ingevulde informatie in (contact) formulieren of bij het bestellen;

•

Voorkeuren zoals taal en locatie opslaan;

•

Gewenste instellingen voor videoweergave, zoals buffergrootte en schermresolutie;

•

Opslaan van inloggegevens zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Websitegebruik cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze
bezoekers, worden cookies gebruikt. Deze meten hoeveel mensen de pagina’s bezoeken. Zo
zien we welke informatie belangrijk voor je is en kunnen we deze verbeteren. Hiervoor
gebruiken we cookies van Google Analytics.
Wij gebruiken cookies voor:
•

Het bijhouden van het aantal bezoekers op pagina’s van onze website;

•

Het bijhouden van de tijdsduur die bezoekers doorbrengen op onze website;

•

Het bepalen van de volgorde waarin bezoekers pagina’s van onze website bezoeken;

•

Het verbeteren van de website.

•

Online betalingen via https://www.mollie.com/nl/

Social media cookies
De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kan je delen via social media. Voor de
functionaliteit van de deel-optie worden cookies geplaatst door Facebook, Twitter, LinkedIn
en Google.

Gedragsafhankelijke inhoud cookies
Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant
mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere
bezoeker aan te passen. Dit doen we alleen via de inhoud van onze website.
Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die jij
bezoekt op internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses zonder een naar
een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses, passen wij dan
de inhoud op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kun je bijvoorbeeld
op basis van surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ‘mannen in de
leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze
groep kan andere content te zien krijgen dan het segment ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot
30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’. Deze cookies maken het mogelijk dat de website
jouw bezoek registreert om hiermee een inschatting te maken van je interesses.

Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht
hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met
name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn
teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die
op, in of via onze website getoond worden.
Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we
hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met de betreffende partij om te vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden
daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze jouw privacy
waarborgen.
Voor alle cookies die andere partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee
verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites
daarover geven. Verhalenhuisalbrandswaard.nl heeft daar geen invloed op.

Verwijderen en weigeren van cookies
Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, pas dan je
browserinstellingen aan zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden
geplaatst. Ook kan je de instellingen aanpassen zodat jouw browser alle cookies of alleen de
cookies van derde partijen weigert. Ook kan je jouw cookies die al zijn geplaatst verwijderen.
Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet
aanpassen.
Ben je er van bewust dat als je geen cookies van onze website toestaat, wij niet meer kunnen
garanderen dat onze website volledig functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site
verloren gaan of dat je bepaalde onderdelen niet meer kunt zien.
Hoe je deze instellingen kunt veranderen, verschilt per browser (Internet Explorer, Edge,
Firefox, Chrome, Safari, Opera, Mozilla, etc.). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de
browser.
Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.euies

