Cookiebeleid
Versie: mei 2020
(Wij wijzigen ons cookiebeleid met regelmaat. Let daarom op de versiedatum.)
Ons cookiebeleid geldt voor de website:
● Kromhoutaanhetwater.nl
Wij leggen graag uit:
● Wat cookies zijn
● Waarom we ze gebruiken
● Welke cookies we gebruiken
● Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen
Wat zijn cookies?
We gebruiken cookies op de website van Kromhoutaanhetwater.nl. Deze tijdelijke mini-bestanden
plaatsen we op uw computer, tablet of mobiele telefoon en lezen we uit als u onze website gebruikt.
Met JavaScript maken we websites interactief. De site onthoudt welke producten u bekijkt en in het
winkelmandje stopt, wat u volgende bezoek vergemakkelijkt.
Bij uw eerste bezoek aan de website vragen we via een pop-upmelding of u de cookies accepteert.
Een cookie is gekoppeld aan een browser en niet aan een persoon. Daardoor ontvangt u opnieuw de
cookiemelding wanneer u een andere browser gebruikt of een ander apparaat, zoals tablet of
telefoon.
Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijk. U hoeft niet telkens dezelfde informatie in te voeren
of te downloaden bij een terugkerend bezoek. Met het inzicht dat de cookies ons geven over
bezoekersgedrag, verbeteren wij onze website. Om nog klantvriendelijker te zijn, zetten we ze ook in
voor marketingdoeleinden en social media.
Welke cookies gebruiken wij?
Functionele (technische) cookies
Deze cookies onthouden uw gebruikersvoorkeuren en zorgen dat de website goed werkt. Gegevens
hoef je niet nogmaals in te voeren als de pagina opnieuw laadt. Deze functionele cookies mogen we
zonder uw toestemming gebruiken. We plaatsen ze standaard en ze worden niet verwijderd wanneer
u de cookies niet accepteert.
Cookiemelding
Wij gebruiken een speciale cookie voor onze cookiemelding. Die onthoudt of u de cookiemelding wel
of niet heeft gesloten. Zonder deze cookie kunnen we de melding niet permanent sluiten. Deze cookie
verwijderen we na een jaar en de informatie delen we niet met derden.
Analyserende cookies
We verbeteren onze website continu. Dat kan alleen met hulp van onze websitebezoekers. Daarom
gebruiken we analyserende cookies. Met deze informatie passen we de website aan voor optimaal
gebruikersgemak.
Google Analytics
We gebruiken cookies van Google Analytics om te weten wie onze websites bezoekt en op welke
manier. In een overeenkomst met Google maakten we afspraken over de omgang met de verzamelde
gegevens. Zo staan we Google niet toe om uw gegevens te delen of te gebruiken voor andere
Google-diensten. Wij anonimiseren IP-adressen. Google verwijdert de cookies na maximaal twee

jaar. We mogen deze Google Analytics-cookies zonder uw toestemming gebruiken. U herkent ze de
namen utma, utmb, utmc, utmv en utmz. Lees meer in het Privacy statement van Google.
Marketingcookies
Met behulp van cookies voor marketingdoeleinden bieden wij u informatie en aanbiedingen die
aansluiten bij uw wensen.
Socialmediacookies
Met buttons deelt u eenvoudig informatie of producten van onze website op social media. Om deze
buttons te laten werken, gebruiken wij socialmediacookies. Bijvoorbeeld van Facebook of Twitter.
Social media herkennen u op het moment dat u content van onze website wilt delen.
Cookies uitschakelen of verwijderen
Verwijder of schakel onze cookies en JavaScript uit op elk moment. Het kan gebeuren dat onze
website daarna niet optimaal functioneert. We hebben per browser op een rijtje gezet hoe u onze
cookies uitschakelt of verwijdert:
:
● Chrome
● Edge
● Firefox
● Internet Explorer
● Safari (iOS)
● Safari (macOS)

