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Cookies 
 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een 
bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.  Cookies 
worden gebruikt om informatie van en voor de bezoeker te onthouden. Er zijn verschillende 
soorten cookies. Welke cookies gebruiken we? 
 
Functionele cookies 

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden 
standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. 
Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens 
wanneer je meerder pagina bezoekt.  
 
Analytische doeleinden  

Analytische cookies gebruiken wij om websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons een 
beeld van hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s worden bekeken en naar welk 
informatie bezoekers op zoek zijn. Hierdoor kunnen we veelgevraagde informatie beter vindbaar 
maken en de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. 
Meetgegevens bestaan uit automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van 
websitebezoekers. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres, het type browser en hoe 
lang de website wordt bezocht. Wij kunnen een IP-adres niet terugleiden tot een bepaalde 
gebruiker en dat willen we ook niet. We plaatsen deze cookies om inzicht te verkrijgen in het 
algemene websitegebruik van onze bezoekers. 
 
Social media 

De inhoud van onze website kun je via knoppen delen op sociale netwerken. Om dit mogelijk te 
maken plaatsen Twitter, Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn cookies, zodat ze je kunnen 
herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee 
gegevens over de pagina die je deelt.  
 
Telecomwet 

Het gebruik van cookies is niet nieuw. De nieuwe telecomwet, die sinds 1 juni 2012 van kracht is, 
verplicht ons echter nu om jou als gebruiker te informeren over cookies en je akkoord te vragen. 
 
Cookies blokkeren en verwijderen 

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de 
cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies 
eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te 
verwijderen in je webbrowser bij de instellingen. 
 
Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen va]n 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.  
 
Contact 

Vragen over ons gebruik van cookies? Neem contact op via info@tuinschap.nl 
 
Privacystatement 

Bekijk ook het privacystatement van Tuinschap. 


