Cookiebeleid De Klompjes
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De
website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om
deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer
van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je
computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. KDV De Klompjes gebruikt cookies om het
navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren
en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
sessiecookies. KDV De Klompjes maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar
klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van
service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van
KDV De Klompjes . KDV De Klompjes maakt incidenteel gebruik van (Google) advertenties, deze
maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze
cookies worden niet door KDV De Klompjes zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties
verzorgt.
Hoe kun je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld
Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te
weigeren. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.
Op de site van KDV De Klompjes kan het voorkomen dat je hyperlinks aantreft naar andere websites.
KDV De Klompjes kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die
partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je
bezoekt.
Belangrijk om te weten
Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies.
Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van
cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

