Cookieverklaring
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op jouw computer wordt
geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden
uitgelezen door de website.
Op herinneringshout.nl maken we gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren en om
onze bezoekers de beste informatie en service te kunnen bieden. Zo gebruiken we de cookies voor:
Het optimaliseren en verbeteren van de website
Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van zogenaamde Call-to-Action banners
De integratie van sociale media
Google Analytics: het verzamelen van statistiek en analyseren van statistieken
Waarom gebruiken we deze informatie?
Wij willen onze klanten en bezoekers altijd de beste informatie en service bieden. Door middel van het
gebruik van diverse cookies, zijn wij in staat het gedrag van onze bezoekers te volgen en kunnen wij indien
nodig de dienstverlening en service hierop aanpassen. Daarnaast helpt de informatie ons als een bezoeker
een contactaanvraag heeft gedaan. Deze informatie kunnen we gebruiken om contact op te nemen.
Welke soorten cookies gebruikt Herinneringshout en waarvoor?
Herinneringshout gebruikt de volgende categoriën cookies:
1. Functionele cookies
Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies
zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoef je
niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde
voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven voor het gebruik van de website (zoals taalinstellingen of
grootte van de tekst) worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van
deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.
2. Analytische cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen
van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien
de geringe impact van deze cookies op je privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming
vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Herinneringshout
worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

3. Social Media cookies
Op onze website maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist
promoten. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende social mediakanalen zelf en cookies worden meegestuurd. Deze cookies onthouden of je ingelogd bent. Om er zeker van
te zijn wat er exact met je gegevens gebeurt, raden we je aan de privacyverklaringen van de partijen te
bekijken. Het gaat hierbij om:
Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest
Youtube
Instagram
4. Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over jouw surfgedrag op onze website, zodat
wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast
gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstige advertentiedoeleinden.
Wijzigingen cookieverklaring
Herinneringshout kan wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zonder dat wij je daarvan op de hoogte
stellen. Wij raden je daarom aan met regelmaat deze cookieverklaring te raadplegen. Door gebruik te blijven
maken van onze website, ga je akkoord met eventuele wijzigingen van de cookieverklaring.
Vragen over onze cookieverklaring?
Mocht je meer willen weten over de cookies, tracker beacons en scripts op onze website, stuur een e-mail
naar info@herinneringshout.nl.
Heb je overigens onze privacyverklaring ook al gelezen?
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