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Cookieverklaring Wood & Apples 

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer (of internet-apparaat) worden 
geplaatst door websites die u bezoekt. 

2. Waarom gebruiken we cookies?
Wood & Apples maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het 
gebruik van de website en om u van andere gebruikers te onderscheiden om uw 
ervaring te verbeteren wanneer u onze website bezoekt en om advertenties die u op 
websites van derden ziet aan te passen, om uw reactie op advertenties bij te houden, 
rapport over interactie met bezoekers en om de effectiviteit van advertenties te 
meten. Wanneer u onze website bezoekt, stellen we Google Analytics in om het aantal 
bezoekers te meten, om te zien hoe bezoekers op de site navigeren en om te zien 
welke bronnen zij bezoeken. Als u kiest voor de cookieoptie ‘Aangepast’, worden de 
verzamelde Google Analytics-gegevens anoniem gemaakt. Als u ervoor kiest om alle 
cookies te accepteren, worden de Google Analytics-gegevens niet geanonimiseerd. 
Dit helpt ons nieuwe inhoud te ontwikkelen en de manier waarop de website werkt te 
verbeteren. U leest meer over Google Analytics in de Privacyverklaring. 

3. Welke cookies gebruiken we?
Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in 
staat te stellen te controleren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Cookies die 
wij gebruiken, geven ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of andere 
informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen.

Cookies helpen ons om onze site te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke 
service te leveren. Ze stellen ons in staat om:

 • een beeld te krijgen van de grootte van onze doelgroep en het 
gebruikspatroon;
 • informatie op te slaan over uw voorkeuren, zodat wij onze site kunnen 
aanpassen aan uw individuele interesses;
 • uw zoekopdrachten te faciliteren; en
 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

4. Type cookies

We gebruiken de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van websites.



 • Functionele cookies
Deze cookies zijn bedoeld om ons in staat te stellen de bruikbaarheid en prestaties van 
websites te verbeteren en om verschillende functies te bieden.

 • Analytische cookies (bijvoorbeeld: Hotjar en Google Analytics)
Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. We 
analyseren het aantal bezoekers van onze websites, de duur van de bezoeken, de 
volgorde van de bezochte pagina’s en of er wijzigingen moeten worden aangebracht 
aan de website. Met behulp van de verzamelde informatie, kunnen we onze websites 
nog gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies worden ook gebruikt om mogelijke 
technische problemen op de websites op te lossen.

 • Marketing- en trackingcookies (bijvoorbeeld: Double Click, Google 
Audiences, Facebook)
We gebruiken trackingcookies alleen voor commerciële doeleinden met uw 
voorafgaande toestemming. Deze cookies, die vaak door derden worden geplaatst, 
helpen ons om promotionele aanbiedingen persoonlijk te maken. Derden kunnen 
tracking cookies gebruiken om uw internetgebruik te volgen. Wij raden u aan om 
de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derde partijen te lezen voor meer 
informatie. 

5. Andere technologieën
We kunnen ook anonieme cookies gebruiken om informatie over uw 
browsergeschiedenis op onze website bij te houden. Tevens kunnen 
advertentienetwerken van derden, zoals Google AdSense en AdRoll, deze cookies 
gebruiken de informatie om advertenties namens ons op andere sites op internet weer 
te geven.

U kunt cookies weigeren door de daartoe gerichte instelling in uw browser te activeren. 
Houd a.u.b. er echter rekening mee dat door het verwijderen of blokkeren van cookies 
de website mogelijk niet correct functioneert en dat u mogelijk bepaalde gedeelten van 
de website niet kunt raadplegen.

Ga naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout voor meer informatie over hoe u 
zich kunt afmelden voor Google Analytics. Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer 
informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe 
u deze kunt beheren en verwijderen.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Veranderingen in wetgeving, 
jurisprudentie, technologie en de aanwijzingen van de autoriteiten kunnen ons 
verplichten om het te wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te 
zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Als u meer wilt weten over hoe wij 
uw persoonlijke informatie in het algemeen verwerken, verwijzen u naar: onze privacy 
verklaring. 

Deze policy is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.


