COOKIEBELEID
Dit Cookiebeleid geeft u informatie over de cookies die we op deze website gebruiken en de redenen
daarvoor. Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2019.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine bestanden die onze website via uw webbrowser op uw computer of mobiel
apparaat ("Apparaat") kan zetten. Cookies bevatten informatie die overgebracht wordt naar de harde
schijf van uw Apparaat. Sommige cookies slaan informatie op die nodig is om deze website goed te
laten werken. Andere cookies helpen ons de website voor u te verbeteren door bij te houden hoeveel
mensen de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken en hoe vaak.
Sommige cookies worden aan het eind van elke browsersessie verwijderd. Deze worden "tijdelijke
cookies" genoemd. Hiermee kunnen websitebeheerders uw handelingen tijdens een browsersessie
aan elkaar koppelen. Een browsersessie begint wanneer gebruikers het browservenster openen en
eindigt wanneer ze het browservenster sluiten.
Andere cookies blijven langer op uw Apparaat aanwezig (naar gelang aangegeven in de cookie). Deze
worden "permanente cookies" genoemd. Ze worden actief zodra u de website bezoekt die de cookie in
kwestie aangemaakt heeft.
Cookies wissen en blokkeren
U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling in te schakelen waarmee u de instelling
voor alle of enkele cookies kunt weigeren. Indien u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te
blokkeren (ook essentiële cookies) kan het echter zijn dat u niet tot alle delen van onze site toegang
hebt. Ons systeem blijft cookies versturen zodra u onze site bezoekt, tenzij u uw browserinstellingen
zo heeft aangepast dat cookies geweigerd worden. Het uitschakelen of wissen van voorkomt niet dat
de identiteit van het apparaat en gerelateerde gegevens worden opgehaald.
Het uitschakelen van de cookies van de browser zal voorkomen dat webbakens en cookies de
relevantie en effectiviteit van onze site/e-mails en reclame in kaart brengen. Dit geldt ook voor
reclame op maat die u aangeboden wordt door onze partners. Bovendien kunt u wellicht niet alle
interactieve mogelijkheden van onze site/e-mails gebruiken als de cookies zijn uitgeschakeld. Als u
niet langer reclame op maat wenst te ontvangen van ons, derden die als reclamenetwerken optreden,
of als u meer wilt weten over deze praktijken, kijk dan op: www.aboutads.info.
Kan ik mijn toestemming intrekken?
Zodra u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, slaan we op uw Apparaat een
cookie op zodat het zich dit de volgende keer herinnert. Na een bepaalde periode vervalt dit. Indien u
uw toestemming op enig moment wenst in te trekken, moet u uw cookies wissen met behulp van de
instellingen van uw internetbrowser.
Kijk voor meer informatie over het wissen of blokkeren van cookies op: www.aboutcookies.org
Wat gebeurt er als ik cookies blokkeer of weiger?
Cookies accepteren vormt een voorwaarde om deze website te gebruiken. Indien u cookies weigert of
blokkeert, kunnen we dan ook niet garanderen dat u deze site kunt gebruiken of hoe deze tijdens uw
bezoek zal werken.

Welke cookies gebruiken we en waarom?
De cookies die we op onze site gebruiken, zijn als volgt ingedeeld:
Strikt noodzakelijk
"Strikt noodzakelijke" cookies zorgen dat u op de website rond kunt kijken en de essentiële opties
zoals beveiligde gedeelten en winkelmandjes kunt gebruiken. Zonder deze cookies kunnen gevraagde
diensten niet aan u geleverd worden. Denkt u eraan dat deze cookies geen informatie over u ophalen
die gebruikt kan worden voor marktonderzoek of om vast te leggen waar op het internet u geweest
bent.
We gebruiken deze Strikt noodzakelijke cookies voor:
- Keuzes onthouden die u gemaakt hebt of informatie die u op formulieren ingevoerd hebt bij het
navigeren naar verschillende pagina's tijdens een webbrowsersessie;
- Vaststellen dat u op onze website ingelogd bent;
- Ervoor zorgen dat u op onze website met de juiste dienst verbinding maakt wanneer we wijzigingen
aanbrengen aan de werking van de website;
- Keuzes onthouden die u gemaakt hebt waarmee we u de juiste inhoud kunnen aanbieden, zoals uw
voorkeuren wat betreft taal en regio.
- Gebruikers naar bepaalde toepassingen van een dienst of bepaalde servers leiden.
Prestatiegebonden
"Prestatiegebonden" cookies halen informatie op over hoe u onze website gebruikt (bv. welke pagina's
u bezoekt en of u met fouten te maken krijgt). Deze cookies halen geen informatie op die u kan
identificeren en worden uitsluitend gebruikt om ons te helpen om de werking van onze website te
verbeteren, te begrijpen waar onze gebruikers belangstelling voor hebben en te meten hoe
doeltreffend onze reclame is.
We gebruiken Prestatiegebonden cookies voor:
- Webanalyse: Statistieken over het gebruik van onze website;
- Responscijfers bij advertenties: Zien hoe doeltreffend onze advertenties zijn, inclusief degene die
naar onze sites doorverwijzen;
- Affiliate Tracking: partners ervan op de hoogte stellen dat één van onze bezoekers ook hun website
bezocht heeft. Dit kan ook gegevens bevatten over aangeschafte producten;
- Foutenbeheer: ons helpen bij het verbeteren van de website door eventuele fouten in kaart te
brengen.
Functioneel
"Functionele" cookies worden gebruikt om diensten te leveren of instellingen te onthouden om uw
bezoek beter te maken.
We gebruiken Functionele cookies voor:
- Onthouden van door u toegepaste instellingen, zoals opmaak, tekstgrootte, voorkeuren en kleuren;
- Onthouden of we u al gevraagd hebben een vragenlijst in te vullen;
- Laten zien wanneer u op de website ingelogd bent.

Doelgroepgericht
"Doelgroepgerichte" cookies staan in verbinding met diensten van derden, zoals knoppen met 'Vind ik
leuk' en 'Delen'. Derden leveren deze diensten in ruil voor de erkenning dat u onze website hebt
bezocht.
We gebruiken Doelgroepgerichte cookies voor:
- Links naar sociale netwerken zoals Facebook, die daarna informatie kunnen gebruiken over uw
bezoek om via andere websites reclame te maken die gericht is op uw doelgroep;
- Reclamebureaus informatie leveren over uw bezoek zodat zij u advertenties kunnen voorleggen waar
u wellicht belangstelling voor hebt.
Sommige van de op deze site gebruikte cookies worden beheerd door derden. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de privacyverklaringen van de websites van deze derden. Wij hebben geen
invloed op die sites of hun gebruik van cookies en aanvaarden daarvoor geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid.
Mocht u vragen hebben over dit beleid, neem dan contact met ons op: contact@spanninga.com

