Cookiebeleid
I. DEFINITIE VAN COOKIES
De term "cookies" verwijst naar kleine tekstbestanden die op uw elektronische apparaat
worden opgeslagen (pc, tablet, smartphone, enz.) wanneer u de website bezoekt. De
opgeslagen cookies worden elke keer dat u de website bezoekt naar de oorsprongswebsite
verzonden, of naar een andere website die de cookie of de bestaande cookies herkent (door
bijvoorbeeld omleiding). Cookies dienen als opslag voor een website en zorgen ervoor dat
uw apparaat wordt herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

II. WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?
Cookies zijn bedoeld om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken en
gebruiksvriendelijker te maken. Ze maken het mogelijk om uw voorkeuren van de bezochte
website op te slaan, bieden een meer functionele ervaring van de website en ontwerpen de
inhoud van de website zo individueel mogelijk.

III. WELKE SOORT COOKIES ZIJN ER?
•

•

•

•

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de specifieke functies van een website uit te voeren.
Dergelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer een gebruiker een product
in het winkelwagentje plaatst en vervolgens door de site (of andere sites) blijft
bladeren voordat hij naar de kassa gaat. Op deze manier wordt uw winkelwagentje
niet verwijderd, zelfs na het sluiten van een browservenster.
Prestatie cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruikers op de site en of
gebruikers foutmeldingen ontvangen (zo ja, waar en na welke gebeurtenissen).
Laadtijden of het gedrag van de website voor verschillende browsertypes worden
ook gemeten. Dit helpt ons bij het verbeteren van de prestaties van onze website.
Functiecookies
Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk, maar verhogen de "bruikbaarheid" van een
website. De locatie die u invoert, wordt bijvoorbeeld opgeslagen om die locatie
onmiddellijk aan de gebruiker weer te geven wanneer de pagina opnieuw wordt
bekeken. U ook formuliergegevens, tekengrootte of dergelijke opslaan.
Advertentiecookies
Reclame of targetingcookies zijn expliciet bedoeld om de gebruikersadvertenties te
laten zien die geschikt zijn voor hun surfgedrag. Het gebruik van deze cookies is

meestal duidelijk na het zijn op online winkels: Advertenties voor deze winkel lijken
min of meer vertraagd op veel websites bezocht daarna ("re-targeting").

IV. HOE WORDEN COOKIES UITGESCHAKELD?
De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Deze
instelling kan op elk gewenst moment door u worden aangepast, door cookies uit uw
browser te blokkeren of u te melden wanneer een cookie naar uw apparaat wordt
verzonden. Als u uw browser zo wilt instellen dat cookies automatisch worden geweigerd,
kunt u hierover meer informatie vinden in het helpmenu van uw browser (meestal te vinden
onder "Help", "Meer hulpmiddelen" of "Bewerken").
De onderstaande links helpen de gebruiker de instellingen voor een aantal
veelvoorkomende browsers te vinden (de Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van externe websites):
•
•
•
•
•

Cookie-instellingen beheren in Chrome, Chrome Android en Chrome iOS.
Cookie-instellingen beheren in Safari en Safari iOS.
Cookie-instellingen beheren in Firefox.
Cookie-instellingen beheren in Internet Explorer.
Cookie-instellingen beheren in Opera.

V. WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN HET AFWIJZEN OF UITSCHAKLEN VAN COOKIES?
Als u cookies verwijdert of niet toestaat dat ze op uw apparaat worden opgeslagen, is het
mogelijk dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

VI. WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN HET AFWIJZEN OF UITSCHAKLEN VAN COOKIES?
We kunnen dit cookiebeleid zo nodig aanpassen, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen
van wijzigingen in de cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of
regelgevende redenen. Bezoek daarom regelmatig dit cookiebeleid om op de hoogte te
blijven van ons gebruik van cookies en aanverwante technologieën.
De datum van de laatste update staat onderaan dit cookiebeleid.
VII. WAAR VIND IK MEER INFORMATIE?
U vindt ook informatie over ons privacybeleid op onze website voor het gebruik van onze
website.
Heeft u vragen over ons gebruik van cookies, dan kunt u contact met ons opnemen via ons
email adres: info@bonnemaman.nl

