
 
 

COOKIES BELEID 
 
Dit Cookiebeleid geeft je informatie over de cookies die we op deze website gebruiken en de redenen 
daarvoor. Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2021. 
 
Wat is een cookie? 
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen 
opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer 
bezoekt. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over 
cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je 
browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken 
dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over 
het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies 
doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 
 
Cookies wissen en blokkeren 
Je kunt cookies blokkeren door in je browser de instelling in te schakelen waarmee je de instelling 
voor alle of enkele cookies kunt weigeren. Indien je jouw browserinstellingen gebruikt om alle cookies 
te blokkeren (ook essentiële cookies) kan het echter zijn dat je niet tot alle delen van onze site 
toegang hebt. Ons systeem blijft cookies versturen zodra je onze site bezoekt, tenzij je jouw 
browserinstellingen zo hebt 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 je aangeboden wordt door onze partners. Bovendien kun je wellicht niet alle 
interactieve mogelijkheden van onze site/e-mails gebruiken als de cookies zijn uitgeschakeld. Als je 
niet langer reclame op maat wenst te ontvangen van ons, derden die als reclamenetwerken optreden, 
of als je meer wilt weten over deze praktijken, kijk dan op: www.aboutads.info 
 
Kan ik mijn toestemming intrekken? 
Zodra je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, slaan we op jouw Apparaat 
een cookie op zodat het zich dit de volgende keer herinnert. Na een bepaalde periode vervalt dit. 
Indien je jouw toestemming op enig moment wenst in te trekken, moet je de cookies wissen met 
behulp van de instellingen van je 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 je cookies weigert of 
blokkeert, kunnen we dan ook niet garanderen dat je deze site kunt gebruiken of hoe deze tijdens 
jouw bezoek zal werken. 
 
Welke cookies gebruiken we en waarom? 
De cookies die we op onze site gebruiken, zijn als volgt ingedeeld:: 
 
Essentiële cookies 
Essentiële cookies zorgen dat de basisfuncties werken en zijn nodig voor het goed functioneren van 
de website. 
 
NAAM    Borlabs Cookie 
PROVIDER   Eigenaar van deze website 
DOEL Bewaart bezoekersvoorkeuren die geselecteerd zijn in de Cookie Box 

of Borlabs Cookie. 
 



 
 

 
COOKIE NAAM   borlabs-cookie 
COOKIE VERVALDATUM  1 jaar 
 
Statistiek cookies 
Statistiek cookies verzamelen geanonimiseerde informatie. Deze informatie helpt ons om te begrijpen 
hoe bezoekers onze website gebruiken. 
 
NAAM    Google Tag Manager 
PROVIDER   Google LLC 
DOEL Cookie van Google, wordt gebruikt voor geavanceerd script en 

evenement uitvoering.  
PRIVACY BELEID  https://policies.google.com/privacy?hl=en 
COOKIE NAAM   _ga,_gat,_gid 
COOKIE VERVALDATUM  2 jaar 
 
NAAM    Google Tag Manager 
PROVIDER   Google LLC 
DOEL Cookie van Google, wordt gebruikt voor geavanceerd script en 

evenement uitvoering.  
PRIVACY BELEID  https://policies.google.com/privacy?hl=en 
COOKIE NAAM   _ga,_gat,_gid 
COOKIE VERVALDATUM  2 jaar 
 
Marketing cookies 
Marketing cookies worden gebruikt door derde-partij adverteerders of uitgevers om gepersonaliseerde 
advertenties te tonen. Ze doen dit door bezoekers van de website te tracken. 
 
NAAM    Facebook Pixel 
PROVIDER   Facebook Ireland Limited 
DOEL Cookie van Facebook voor het gebruik van website analytics, 

advertentie targeting en advertentie metingen. 
PRIVACY BELEID  https://www.facebook.com/policies/cookies 
COOKIE NAAM   _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs 
COOKIE VERVALDATUM  Sessie / 1 jaar 
 
Externe Media cookies 
Content van video platforms en social media platforms worden standaard geblokkeerd. Wanneer 
Externe Media cookies worden geaccepteerd, is er voor toegang tot deze content geen handmatige 
toestemming meer nodig. 
 
NAAM    Facebook 
PROVIDER   Facebook 
DOEL    Wordt gebruikt om Facebook content te deblokkeren. 
PRIVACY BELEID  https://www.facebook.com/privacy/explanation 
HOST(S)   .facebook.com 
 
NAAM    Google Maps 
PROVIDER   Google 
DOEL    Wordt gebruikt om Google Maps content te deblokkeren. 
PRIVACY BELEID  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en 
 
 
 



 
 

 
HOST(S)   .google.com 
COOKIE NAAM   NID 
COOKIE VERVALDATUM  6 maanden 
 
NAAM    Instagram 
PROVIDER   Facebook 
DOEL    Wordt gebruikt om Instagram content te deblokkeren. 
PRIVACY BELEID  https://www.instagram.com/legal/privacy/ 
HOST(S)   .instagram.com 
COOKIE NAAM   pigeon_state 
COOKIE VERVALDATUM  Sessie 
 
NAAM    OpenStreetMap 
PROVIDER   OpenStreetMap Stichting 
DOEL    Wordt gebruikt om OpenStreetMap content te deblokkeren. 
PRIVACY BELEID  https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy 
HOST(S)   .openstreetmap.org 
COOKIE NAAM _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, 

_pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token 
COOKIE VERVALDATUM  1-10 jaar 
 
NAAM    Twitter 
PROVIDER   Twitter 
DOEL    Wordt gebruikt om Twitter content te deblokkeren. 
PRIVACY BELEID  https://twitter.com/privacy 
HOST(S)   .twimg.com, .twitter.com 
COOKIE NAAM   __widgetsettings, local_storage_support_test 
COOKIE VERVALDATUM  Ongelimiteerd 
 
NAAM    Vimeo 
PROVIDER   Vimeo 
DOEL    Wordt gebruikt om Vimeo content te deblokkeren. 
PRIVACY BELEID  https://vimeo.com/privacy 
HOST(S)   player.vimeo.com 
COOKIE NAAM   vuid 
COOKIE VERVALDATUM  2 jaar 
 
NAAM    YouTube 
PROVIDER   YouTube 
DOEL    Wordt gebruikt om YouTube content te deblokkeren. 
PRIVACY BELEID  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en 
HOST(S)   google.com 
COOKIE NAAM   NID 
COOKIE VERVALDATUM  6 maanden 
 
Sommige van de op deze site gebruikte cookies worden beheerd door derden. Voor meer informatie 
verwijzen we je 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 je vragen hebben over dit beleid, neem dan contact met ons op: contact@spanninga.com 
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