Cookie Verklaring De Kroepoekfabriek
Wat zijn cookies?
De Kroepoekfabriek maakt op deze website www.kroepoekfabriek.nl gebruik van cookies.
Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt
meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparatuur zoals je
computer, tablet, mobiele telefoon of andere randapparatuur wordt opgeslagen of uitgelezen.
De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een
website.
Wij kunnen via de cookies informatie over het gebruik van onze websites verzamelen. Ook
derden kunnen dat, maar alleen als je cookies accepteert en De Kroepoekfabriek hiervoor
toestemming geeft.
Cookies uitzetten
Indien je geen cookies wilt ontvangen kun je de instellingen van jouw browser aanpassen en
het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van
deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie omtrent het in- en
uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp
van de Help-functie van jouw browser of via onderstaande links:
Safari
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Opera
Soorten cookies
Deze website maakt gebruik van first party en third party cookies.
First party cookies: deze worden door onze website zelf geplaatst en gebruikt om deze
website beter te laten functioneren.
Third party cookies: deze worden door andere (derde) partijen buiten ons om geplaatst op
jouw apparatuur.
De Kroepoekfabriek kan gebruik maken van de volgende cookies voor de volgende
doeleinden:
Functionele cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website te kunnen
gebruiken voor functionele doeleinden. Bijvoorbeeld om het navigeren en het inloggen op de
website te vergemakkelijken of om je instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de
websites te onthouden.
Voorbeeld: je logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij jouw volgende
bezoek aan onze website dat je ingelogd bent. Je hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
Analytische cookies: voor analytische doeleinden om het gebruik van de website van De
Kroepoekfabriek te analyseren en te meten.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina
bezoeken, zodat De Kroepoekfabriek weet welke (onderdelen) van de website populair zijn.

1

Performance cookies
Hiermee kan worden gemeten of een advertentie bijvoorbeeld leidt tot een aankoop of een
aanmelding.
Profilerings cookies
Deze laten getoonde advertenties beter aansluiten bij jouw interesses. Deze worden
bijvoorbeeld door Facebook gebruikt wanneer je op ‘like’ klikt.
Advertising/Tracking cookies
Het doel van tracking cookies is het verzamelen van informatie over bezoekers en/of hun
surfgedrag. Een advertentienetwerk kan bijvoorbeeld een ‘tracking cookie’ op de computer
van de bezoeker plaatsen, die ervoor zorgt dat, wanneer er verder wordt gesurft, bepaalde
websites (wanneer ze een bepaalde code hebben ingebouwd/ of wanneer ze deel uitmaken
van dit advertentienetwerk) die cookie herkennen en de bezoeker ‘gepersonaliseerde’
advertenties en gerichte online reclame tonen.
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op
onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.
Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en
een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met
dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op
het surfgedrag van onze bezoekers.
Affiliate cookies
Cookies van affiliate netwerken hebben niet het doel je te traceren, maar ze willen wel de
herkomst weten van jouw aankopen die je doet. Affiliate sites maken reclame voor sites en
verdienen aan een aankoop een kleine provisie. Doordat er tijdsverschil tussen het klikken
op de reclamebanner en de daadwerkelijke aankoop kan liggen, worden cookies gebruikt om
deze klik op de reclamebanner vast te leggen, zodat deze bij een latere aankoop kunnen
worden uitgelezen.
Gebruik van Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website
gebruiken. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke
pagina op onze website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van
het adres van jouw systeem (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie onder andere om bij te houden hoe onze website gebruikt
wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op.
Social media netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of
delen (“tweeten”) op sociale media netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Google+,
Pinterest, YouTube en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die
van deze social media netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door
de sociale netwerken opgeslagen, op servers in onder meer de Verenigde Staten. LinkedIn,
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Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring
van Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ en de overige social media netwerken (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoon)gegevens doen die zij via
deze cookies verwerken. Deze kunnen sterk afwijken de Cookie Verklaring van De
Kroepoekfabriek.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Zie hiervoor het Privacy Statement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen
om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens
gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je
kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website
advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online
Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”
Wijziging van deze Cookie Verklaring
De Kroepoekfabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op
elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op
deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie Verklaring geregeld te
raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte
bent.
Op deze Cookie Verklaring is het Nederlands recht van toepassing.
Heb je vragen of opmerkingen over deze Cookie Verklaring, dan kun je contact opnemen
met:
De Kroepoekfabriek
Kon. Wilhelminahaven ZZ 2a
3134KG Vlaardingen
info@kroepoekfabriek.nl
010-4455580

Deze Cookie Verklaring is laatstelijk gewijzigd op 20 mei 2016.
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