
COOKIEBELEID 
Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk 
en het surfen op onze website makkelijker te maken. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe 
onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Omdat we het belangrijk 
vinden dat je zelf de controle hebt over je online privacy, informeren wij je hier over onze cookies. 

Onderstaand vind je uitleg over: 

 Wat zijn cookies? 

 Functionele cookies 

 Analytische cookies 

 Advertising- of trackingcookies 

 Social media integratie 

 Cookies blokkeren, in- en uitschakelen of verwijderen 

 Meer informatie over cookies 

  

WAT ZIJN COOKIES? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst 
op het moment dat je de website bezoekt. Deze cookies worden door jouw browser op jouw computer 
geplaatst en worden niet bij Alex Roord opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen 
alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft 
verzonden. In deze cookies wordt informatie over jouw surfgedrag opgeslagen. Met het plaatsen van 
cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je 
herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet 
telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website of dat jouw voorkeuren, zoals 
locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. 

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder kun je lezen welke cookies wij 
gebruiken en hoe je deze kunt blokkeren, in- en uitschakelen of verwijderen. 

  

  

FUNCTIONELE COOKIES 
Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website goed te laten functioneren of ervoor zorgen dat 
je de website gemakkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van jouw 
inloggegevens zodat je niet elke keer in hoeft te loggen of aan cookies voor onze zoekfunctie. Ook het 
opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder 
functionele cookies. 

Gebruik van 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. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van 
cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw 
voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt 
maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 

Gebruik van 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. Deze cookies worden automatisch verwijderd 
zodra je jouw webbrowser afsluit. 

  

  



ANALYTISCHE COOKIES 
Analytische cookies stellen ons in staat om websitebezoek te meten. Zo weten we welke website- 
onderdelen populair zijn, naar welke informatie bezoekers zoeken en op welke plekken we onze 
website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor 
bezoekers zo prettig mogelijk te maken en onze dienstverlening te verbeteren. De statistieken die we 
verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem 
gebruikt. 

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens: 

 Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s. 

 Het bijhouden van de duur van het bezoek. 

 De uitgevoerde zoekopdrachten op de website. 

 Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals 
besturingssysteem en schermgrootte. 

 De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op één van onze 
advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail. 

 Enkele anonieme gegevens die zijn ingevuld in een formulier. 

 Toegevoegde producten of diensten aan het winkelwagentje. 

Google Analytics: Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, 
als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Ons doel, in de zin van de GDPR 
(gerechtvaardigde interesse) is de verbetering van ons aanbod en de weergave van onze website op 
verschillende apparaten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben 
hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de 
wettelijke voorschriften van artikel 6 Abs.1 a) (toestemming) en / of (legitiem belang) van de AVG. De 
informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-
programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de 
privacyverklaring van Google. 

Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens nooit aan Google. Lees meer over hoe 
we omgaan met persoonsgegevens in onze privacyverklaring. 

  

  

SOCIAL MEDIA INTEGRATIE 
Op onze website tonen we content die je via een button kunt promoten/delen via sociale netwerken. 
Voor meer informatie over de gegevens die socialmediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de 
privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen. 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

 Google+ 

 Instagram 

 LinkedIn 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 
overgebracht naar en door Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram en LinkedIn opgeslagen 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy


op servers buiten Nederland dan wel buiten de Europese Unie. 
LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principles en 
zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit 
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

  

  

COOKIES BLOKKEREN, IN- EN UITSCHAKELEN OF 
VERWIJDEREN 
Hoe slim cookies ook zijn, je bent nog steeds de baas over je eigen computer, laptop of smartphone. 
Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst 
onze cookies te verwijderen. Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te 
blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter 
om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de 
instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt. 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. 

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. 

Browserfabrikanten bieden Help-pagina’s over hoe je cookies in hun producten kunt beheren. Zie 
hieronder voor meer informatie. 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Safari (desktop) 

 Safari (mobiel) 

 Android-browser 

 Opera (Windows) 

 Opera Android (mobiel) 

 Opera Mini for iOS 

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van uw browserfabrikant. 

  

  

MEER INFORMATIE OVER COOKIES? 
Op de volgende websites van de Consumentenbond kan je meer informatie over cookies vinden: 

 “Wat zijn cookies?” 

 “Privacy op internet” 

 “Cookies verwijderen: stappenplan” 

 “Browsen zonder sporen na te laten” 

Gebruik de volgende links als je meer wilt weten over het gebruik van cookies door adverteerders: 

 European Interactive Digital Advertising Alliance (EU) 

 Internet Advertising Bureau (VS) 

 Internet Advertising Bureau (EU) 

http://www.youronlinechoices.eu/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=0-636603305105213746-1693572341&hl=en&rd=1
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
https://www.opera.com/nl/privacy/operaforandroid
https://www.opera.com/nl/privacy/mini/ios
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browsen-zonder-sporen-na-te-laten
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.iab.com/
https://www.iabeurope.eu/

