
COOKIE POLICY VAN HENKEKARELSE.NL 

Samenvatting 

Deze cookie policy legt uit wat cookies zijn en hoe Henkekarelse.nl (“Henke Karelse”, "wij", "ons" of 

"onze") cookies gebruikt op www.henkekarelse.nl (onze "site"). Wij adviseren u deze cookie policy 

zorgvuldig en in zijn geheel te lezen, zodat u begrijpt welke informatie wij verzamelen met het gebruik 

van cookies en hoe deze informatie wordt gebruikt. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn tekstbestanden die bestaan uit kleine hoeveelheden informatie die wordt gedownload naar 

het toestel dat u gebruikt (zoals een computer, tablet of smartphone) waarmee u een website bezoekt. 

Opgeslagen cookies kunnen worden herkend door de website die ze heeft geïnstalleerd of door andere 

websites die dezelfde cookies gebruiken. Hierdoor wordt het voor websites mogelijk om te herkennen of 

een toestel de website al eerder heeft bezocht. 

Waar worden cookies voor gebruikt? 

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het inzicht verkrijgen in hoe onze 

site wordt gebruikt, om u op efficiënte wijze door de verschillende onderdelen van onze site te laten 

navigeren, uw voorkeuren te onthouden en in het algemeen om uw website bezoek te optimaliseren. 

Cookies kunnen ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de aan u getoonde marketing (zoals 

advertenties) voor u relevant is en is afgestemd op uw interesses. 

 

In dit kader kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw IP-adres, een unieke cookie code 

waaruit blijkt of uw apparaat de vereiste software heeft voor het laden van bepaalde functionaliteiten 

van de website, het besturingssysteem dat u gebruikt bij het bezoek, het type toestel en het type 

browser dat u gebruikt, uw bezoekgeschiedenis aan andere websites, het land waarvandaan u de 

website bezoekt, etc. Een specificatie van de gegevens die worden verzameld, als ook wanneer zij 

worden verzameld, treft u aan onder het kopje “Cookies die door Henkekarelse.nl worden gebruikt”. 

Wat voor soorten cookies worden gebruikt door Henkekarelse.nl? 

De cookies die op onze site worden gebruikt zijn functionele cookies. Over het algemeen zijn cookies in 

te delen in de volgende categorieën: strikt noodzakelijke cookies, analytische cookies, functionele 

cookies, advertentie cookies en social media cookies. Meer informatie over de verschillende soorten 

cookies kunt u in onderstaande tabel vinden. 

Strikt noodzakelijke Cookies  
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze 

site. Zij zorgen ervoor dat u kunt navigeren door onze 

website en van alle functionaliteiten van onze website 

gebruik kan maken. Zonder deze cookies is het onmogelijk 

om van bepaalde diensten gebruik te maken, zoals het 

verkrijgen van toegang tot beveiligde gedeeltes van onze 

site. 



Analytische Cookies  Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers 

onze site gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest 
worden bezocht, hoe bezoekers van de ene link naar de 

ander navigeren en of een bezoeker een foutmelding krijgt 

na het bezoeken van een bepaalde pagina. Alle door deze 

cookies verzamelde informatie wordt geanonimiseerd en 

gebundeld met alle andere informatie die over het bezoek 

van andere gebruikers is verzameld. In het algemeen 

verschaffen deze cookies ons analytische informatie over 

de prestaties van onze site en hoe wij de werking van onze 

site kunnen verbeteren. 

Functionele Cookies  Deze cookies stellen ons in staat om door u gemaakte 

keuzes te onthouden en onze site aan de hand daarvan aan 

te passen en op die wijze betere functionaliteit en content 

aan u te kunnen bieden. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld 

worden gebruikt om uw gebruikersnaam, taalkeuze en 

landkeuze te onthouden alsmede door u gemaakte keuze in 

lettergrootte, lettertype en andere persoonlijk aan te 

passen onderdelen van de site. 

Advertentie Cookies  Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die 

beantwoorden aan uw interesses. Advertentie cookies 

worden eveneens gebruikt om het aantal keren dat een 

zelfde advertentie aan u wordt getoond te beperken en om 

de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. 

Advertentie cookies onthouden dat u een bepaalde website 

heeft bezocht, welke informatie gedeeld kan worden met 

derden zoals onze reclamepartners. Het voorgaande 

betekent dat u na een bezoek aan onze site mogelijk 

advertenties over onze producten en diensten op andere 

websites ziet verschijnen. 

Social Media Cookies  Om uw websitebezoek zo veel mogelijk te optimaliseren en 

om het delen van bepaalde content te vergemakkelijken, 

bevatten sommige pagina’s van onze site middelen of 
applicaties (zoals buttons) die zijn gelinkt aan social media 

aanbieders zoals Facebook, Twitter of Google+. Door 

gebruik te maken van deze middelen of applicaties plaatst 

de social media aanbieder mogelijk haar eigen cookies op 

uw toestel. Wij hebben geen controle over deze cookies en 

raden u aan om altijd de website van de betreffende social 

media aanbieder te lezen om na te gaan hoe zij cookies 

gebruiken.  

  



Onder het kopje “Cookies die door Henkekarelse.nl worden gebruikt” staat een lijst van een aantal 
specifieke cookies die het meest door ons worden gebruikt. 

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze site door middel van cookies en plugins. Deze 

gegevens worden door een derde partij rechtstreeks van uw internetbrowser verzameld. Deze verweking 

van uw gegevens is onderworpen aan de privacy policies van de desbetreffende derde partijen. Zie voor 

meer informatie het onderstaande kopje "First and third-party cookies" en “Cookies die door 
Henkekarelse.nl worden gebruikt”. 
 

Hoe lang blijven cookies op mijn toestel staan? 

De periode dat een cookie op uw toestel blijft staan hangt af van de vraag of het gaat om een “blijvende” 
cookie of een “sessie” cookie. Sessie cookies zullen uitsluitend op uw toestel worden opgeslagen tot het 
einde van uw sessie, dit wil zeggen tot u stopt met op internet te navigeren. Blijvende cookies blijven 

nadat het websitebezoek werd beëindigd op uw toestel opgeslagen totdat deze verlopen of worden 

verwijderd. Meer informatie over “blijvende” en “sessie” cookies kunt u vinden onder het kopje “Cookies 
die worden gebruikt door Henkekarelse.nl”.  
 

First and third-party cookies 

“First party cookies” zijn cookies die van ons afkomstig zijn en wij op uw toestel plaatsen. “Third-party 

cookies” zijn cookies die door derden op uw toestel worden geplaatst wanneer u onze site bezoekt. 
Derden die cookies via onze website plaatsen verlenen diensten aan ons of leveren bepaalde 

functionaliteiten van onze site, maar wij controleren niet altijd de wijze waarop third-party cookies 

worden gebruikt. Wij adviseren u de website van de betreffende derde te raadplegen voor meer 

informatie over hoe zij gebruikmaken van cookies. Meer informatie over de derden die cookies plaatsen 

via onze site kan gevonden worden onder het kopje “Cookies die door Henkekarelse.nl worden 

gebruikt”. 
 

Het cookiegebruik van deze site aanpassen 

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het cookiegebruik van onze site intrekken of wijzigen. Indien u 

uw toestemming wilt intrekken of wilt aanpassen, kunt u dit doorgaans aanpassen (meer in het bijzonder 

het aanzetten, uitzetten of verwijderen van cookies) in de instellingen van de browser die u gebruikt 

voor het bezoeken van onze site. Hiervoor dient u de instructies te volgen (normaal gesproken te vinden 

onder “Help”, “Instellingen” of “ Wijzig”) zoals gegeven door de door u gebruikte browser. Wij wijzen u 
er op dat als u het gebruik van cookies uitschakelt, mogelijk niet alle onderdelen van onze website naar 

behoren zullen functioneren en u mogelijk niet in staat zal zijn om het beveiligde gedeelte van onze site 

te bezoeken. Meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen ten aanzien van cookies kunt 

u vinden op www.allaboutcookies.org.  

 

Sommige derde partijen gebruiken Advertentie Cookies om informatie te verzamelen over uw online 

surfgedrag, zodat zij u advertenties kunnen tonen die relevant zijn voor u en beantwoorden aan uw 

interesses. De reclame-industrie in de Europese Unie heeft een schematisch overzicht opgesteld om u te 

helpen bij het kiezen voor een opt-out mogelijkheid voor het gebruik van dergelijke cookies. Meer 

informatie over dit schematische overzicht kunt u vinden op www.youronlinechoices.eu.  

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


Cookies die door Henkekarelse.nl worden gebruikt 

De volgende tabel geeft informatie over de cookies die het vaakst worden gebruikt op onze site. De tabel 

geeft eveneens informatie over de third-party cookies die via onze website worden geplaatst.  

Functionele cookies 

Naam van de Cookie First of Third 

Party cookie 

Verval 

termijn 

Doel waarvoor de 

cookies worden 

gebruikt 

_ga Third party cookie 2 jaar Registreert een 

uniek ID die wordt 

gebruikt om 

statistische 

gegevens te 

genereren over hoe 

de bezoeker de 

website gebruikt. 

_gid Third party cookie 1 dag Registreert een 

uniek ID die wordt 

gebruikt om 

statistische 

gegevens te 

genereren over hoe 

de bezoeker de 

website gebruikt. 

  

Verdere informatie verwerking persoonsgegevens 

Uit het bovenstaande blijkt dat bij het gebruik van bepaalde cookies, persoonsgegevens worden 

verwerkt. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke 

rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen 

Informatie over de cookies die door ons worden gebruikt kan van tijd tot tijd worden geüpdatet. Om die 

reden verzoeken wij u vriendelijk deze cookie policy regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. 

Nieuwe cookies kunnen aan de hierboven afgebeelde tabellen worden toegevoegd, maar de gebruikte 

cookies zullen altijd onder één van de volgende categorieën vallen: strikt noodzakelijke cookies, 

analytische cookies, functionele cookies, advertentie cookies en social media cookies. 

De laatste wijziging van deze cookie policy wordt getoond onderaan deze pagina. 

https://www.zonnigebaan.nl/privacybeleid/


Indien u vragen heeft over deze cookie policy verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via het e-

mailadres info@henkekarelse.nl. 

Deze cookie policy is voor het laatst gewijzigd op 11/03/2020. 


