
Cookie beleid 

Deze site maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. 

Wat is een cookie? 

De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te 

verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen "onthoudt" 

tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site. 

Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten 

navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse 

van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken. 

Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als 

een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van 

de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent. Een voorbeeld: als u uw logingegevens hebt ingevoerd 

en u gaat naar een andere pagina, herkent de website u niet en blijft u niet ingelogd.  

 

Veel websites bieden informatie en diensten aan waar u niet voor hoeft te betalen. Om het gebruik van 

de websites gratis te kunnen aanbieden, worden er advertenties vertoond. Deze advertenties kunnen 

eveneens gebruik maken van cookies. Als u via de bezochte website naar een webshop gaat, wordt met 

behulp van cookies informatie uitgewisseld. Deze informatie bevat bijvoorbeeld de informatie dat u 

via die bepaalde website naar de webshop bent gegaan om een product te kopen. De website ontvangt 

vervolgens een vergoeding. Op deze manier kunnen u en andere bezoekers de website kosteloos 

blijven bezoeken.  

Cookies kunnen geplaatst worden door de site die u bezoekt of door andere websites (of andere online 

dienstverleners) die de content beheren die worden vertoond op de pagina die u bezoekt.  

 

Wat zit in een cookie? 

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op uw computer 

wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek 

graag wil weten. Bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen voor de volumeknop, informatie over een 

advertentie of adverteerder, of een unieke ID-code. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de 

informatie van dat cookie uitlezen.  

 

Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert? 

Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt 

verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren 

op de door u bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke 

cookies u wel of niet accepteert. Houd u er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u 

bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen. U kunt bijvoorbeeld geen informatie delen 

via Twitter of Facebook of doorgelinkt worden naar andere websites. Via uw browser kunt u cookies 

beheren.  

Google Analytics 

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website 

gebruiken. 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 nadrukkelijk niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 

gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt 

nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is 



aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 

dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens 

Het is niet mogelijk om de door Google, Facebook of Twitter verzamelde informatie te wijzigen of te 

verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is 

beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages. 

Meer over de verschillende cookies en andere meettechnieken 

 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, 

bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft 

bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.  

 

Performance cookies 

Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop 

of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten 

genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke 

informatie op en wordt niet herleid naar personen.  

 

Analytische cookies 

Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden 

bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website 

bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke 

browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele 

bezoeker. Via Google Analytics worden deze cookies gebruikt voor re marketing doeleinden. 

 

Profilering cookies 

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van 

de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van 

de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al 

eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op 

meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun 

cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de 

gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren 

dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uzelf bekeken 

producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door Youtube, 

Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als u op de "like" knop klikt.  

 

Alternatieven voor cookies 

Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de 

verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor 

bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een 

bepaalde website naar een webshop is gegaan. Computers maken gebruik van een IP-adres, een 

"digitaal postadres" om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde 

webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de 

webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt 

om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op 

een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen. 

 



Cookies in- en uitschakelen 

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 je browser. Meer informatie 

• Consumentenbond - Wat zijn cookies? 

• Consumentenbond - Waarvoor dienen cookies? 

• Consumentenbond - Cookies verwijderen 

• Consumentenbond - Cookies uitschakelen 

• Cookierecht.nl 

Privacy beleid Ik Hou Van Hollands 

 

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens 

wij verzamelen als u deze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.   

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Ik Hou Van Hollands. U dient zich ervan 

bewust te zijn dat Ik Hou Van Hollands niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere 

sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

 

Ik Hou Van Hollands respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS 

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN 

Wanneer u informatie over ONZE diensten wil hebben, vragen wij u om persoonsgegevens te 

verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen. De gegevens worden 

opgeslagen op een eigen beveiligde server van Ik Hou Van Hollands of die van een derde partij. 

 

COMMUNICATIE 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. 

Wij kunnen u vragen naar (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit 

maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden 

opgeslagen op eigen beveiligde server van Ik Hou Van Hollands of die van een derde partij. 

 

COOKIES 

De mogelijkheid bestaat dat wij u vragen om “cookies” op onze website te accepteren. 

 

Deze “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) worden alleen en uitsluitend 

gebruikt om te helpen analyseren hoe deze site wordt gebruikt. De door het cookie gegenereerde 

informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server 

van The Event Network of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden 

hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen waarmee wij 

vervolgens de website constant kunnen verbeteren. 

 

DOELEINDEN 

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor heb 

verkregen. 

 



DERDEN 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Alleen degene die onze website beheerd, kan deze 

gegevens inzien en dan uitsluitend in onze opdracht. Deze persoon of personen zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

 

VERANDERINGEN 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 

persoonlijke informatie die op dat moment aan mij is verstrekt. 

 

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons 

opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

 

COOKIES UITZETTEN 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en/of andere websites, 

niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

 

VRAGEN EN FEEDBACK 

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy 

beleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. 


