
Cookie Policy VOORBEELD 

De nieuwe cookiewet 

Sinds 5 juni 2012 moeten alle websites die cookies gebruiken voldoen aan de nieuwe wet- en 
regelgeving die op die datum is ingegaan. Deze regelgeving is terug te vinden in artikel 11.7a van 
de Telecommunicatiewet en heeft betrekking op uw privacy. Omdat wij aan deze regelgeving 
dienen en wensen te voldoen stellen wij u in deze ‘policy’ op de hoogte van de cookies waarvan wij 
gebruik maken op onze website. Daarnaast informeren wij u over het begrip cookies in het 
algemeen, zodat het voor u goed duidelijk is waarover het precies gaat. Mocht u onverhoopt toch 
nog vragen hebben over cookies en het gebruik hiervan op onze website, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact met ons op te nemen. 
  

Cookies, wat zijn dat eigenlijk? 

Cookies worden op uw computer geplaatst door websites. Bij het bezoeken van een website via 
uw smartphone of tablet worden de betreffende cookies daar ook op geplaatst. Maar wat zijn 
cookies nou eigenlijk? Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser (het programma 
waar u internet mee bezoekt, dus bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox of Safari) worden 
opgevraagd en uitgelezen als u een bepaalde website bezoekt. De informatie die in deze 
tekstbestanden opgenomen wordt is afhankelijk van degene die de gegevens van de cookies aan 
heeft gemaakt. Als u op een website bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens achterlaat, dan kan er 
een cookie aangemaakt worden die bij een herhaald bezoek aan deze website automatisch uw 
gegevens invult. Er wordt dan een cookie op uw computer aangemaakt die deze persoonlijke 
gegevens bevat. 

Omdat cookies tekstbestanden zijn, vormen ze niet direct een gevaar voor uw computer. Ze 
kunnen bijvoorbeeld geen virussen bevatten en cookies hebben geen invloed op het systeem van 
uw computer. Ze kunnen echter wel privacygevoelige informatie bevatten en dat is dan ook de 
reden waarom een eigenaar van een website waarop cookies gebruikt worden u hierover dient te 
informeren. 
 
De cookies bevatten vaak een onleesbare computercode. U kunt bij het openen van een dergelijk 
bestand op uw computer dus vaak niet zien welke informatie er in opgeslagen staat. Deze 
informatie staat dan vaak weer in de database van de website die u bezoekt. 

  



 

Verschillen in cookies 

Directe- en indirecte cookies 
Er zijn twee verschillende soorten cookies, namelijk indirecte en directe cookies. Directe cookies 
zijn de cookies die door de website die u bezoekt op uw website worden geplaatst. Dit zijn 
bijvoorbeeld cookies die uw persoonlijke- of inloggegevens onthouden. We noemen deze 
cookies first-party cookies. Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een cookie die wordt 
aangemaakt om uw artikelen in een winkelwagentje van een webwinkel te onthouden. 

Indirecte cookies zijn cookies die via de website die u bezoekt door anderen, dus een derde partij, 
op uw computer worden geplaatst. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een programma als Google 
Analytics, dat het bezoek en gebruik van de website in kaart brengt. De eigenaar van een website 
kan gebruik maken van een dergelijk programma om bijvoorbeeld te zien hoe vaak zijn website 
bezocht wordt. Indirecte cookies worden third-party cookies genoemd. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De 
cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, 
Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het 
betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Deze tekstbestanden bevatten 

Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie 
deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-
party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen 
computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. 

 
De looptijd van een cookie 
Cookies hebben een verschillende looptijd. Sommige cookies worden direct na het afsluiten van 
een website van uw computer verwijderd. Andere cookies hebben een langere looptijd. De 
‘levensduur’ van een cookie wordt bepaald door de maker ervan. Cookies kunnen dus meerdere 
jaren op uw computer blijven staan als u deze niet verwijdert. Mocht u informatie wensen over het 
verwijderen van cookies, dan kunt u hiervoor het internet raadplegen. Er valt hier genoeg 
informatie over te vinden. 

Tracking cookies 
Tracking cookies zijn eigenlijk de cookies die het meeste inbreuk op uw privacy maken. Het betreft 
hier vaak indirecte cookies, oftewel third-party cookies. Deze cookies volgen u op meerdere 
websites op het internet en bouwen zo een profiel van u op, wat ingezet kan worden bij 
bijvoorbeeld het weergeven van advertenties. Misschien is het u wel eens opgevallen dat u op 
Google iets heeft gezocht en dat u vervolgens bij een bezoek aan een andere website advertenties 
kreeg te zien die gerelateerd waren aan uw zoekopdracht. Dit is een voorbeeld van een tracking 
cookie. 

 

 



 

Welke cookies gebruiken wij precies? 

Naam van de cookie De functie van de betreffende cookie 

language Deze cookie gebruiken wij voor de taalinstellingen van onze website. 

currency 
Deze cookie gebruiken wij voor de juiste instellingen van de valuta op onze 
website. 

__atuvc cookie 

Op onze website maken wij gebruik van de dienst van AddThis. Via de dienst 
van AddThis kunt u met anderen informatie over producten op onze website 
delen. AddThis gebruikt de hiernaast vermelde cookie om in kaart te brengen op 
welke websites een gebruiker van de AddThis dienst komt. U kunt hier meer 
over lezen via de onderstaande link: 
http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g 
 
Via AddThis worden meerdere buttons op onze website getoond, o.a. die van 
Facebook, Twitter en Hyves. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt ook via 
AddThis en wordt dus ook ondervangen met de vermelde cookie. 

PHPSESSID 

Dit is een functionele cookie die wij gebruiken om onze website zo optimaal 
mogelijk te laten werken. In deze cookie wordt het ID van de zogenoemde 
sessie-informatie opgeslagen. De sessie-informatie zelf wordt op onze 
webserver opgeslagen en niet op uw computer. Wanneer u uw browser afsluit, 
dan verloopt deze cookie en komt de informatie te vervallen. Wij gebruiken de 
PHPSESSID-cookie o.a. voor de volgende doeleinden: 

 -       het onthouden van de producten in uw winkelwagentje. Zonder deze 
cookie is het kopen van producten via onze webwinkel niet mogelijk. 

-       het onthouden van informatie als verzendkosten en kortingscodes. 

Omdat het hier een functionele cookie betreft kan deze cookie niet worden 
uitgeschakeld. Onze webwinkel werkt dan namelijk niet meer. 

_utma 
_utmb 

_utmc 

_utmz 

Google Analytics is een service die aangeboden wordt door Google. Met deze 
service zijn wij in staat om te kijken hoe vaak onze website wordt bezocht en op 
welke zoekwoorden onze website gevonden wordt in Google. Deze informatie 
gebruiken wij om onze website en ons aanbod te optimaliseren. Wij kunnen 
d.m.v. deze cookies niet zien wie onze website bezoekte. Het betreft hier 
namelijk een third-party cookie. Google kan dit als aanbieder van Google 
Analytics en maken van de cookies wel. 
  

  

 

http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g

