Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar je browser wordt gestuurd, zodra je een
website raadpleegt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De meeste websites
gebruiken cookies om te kunnen functioneren en jouw gebruikservaring te verbeteren.
Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om jouw voorkeuren te onthouden.
Wat zijn pixel tags of web beacons?
Het betreft een webtechnologie die toelaat het gebruik van een website na te gaan. De
verzamelde gegevens zijn anoniem, evenwel kan ook het IP adres of de Facebook ID van
de website bezoeker worden opgeslaan. De bedoeling is ernaar te streven om de bezoekers
van de website de voor hen relevante reclameboodschappen mee te delen.
Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies op onze website om het surfen voor jou aangenamer te maken.
Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Concreet
De website van ’t Aards Paradijs en Naturell maakt gebruik van drie verschillende soorten
cookies. Wanneer je op deze website gebruik wil maken dien je akkoord te gaan met het
gebruik van cookies. Wij slaan dan jouw voorkeuren op, waarna je kan verder surfen.
Absoluut noodzakelijke cookies
Deze cookies kunnen niet geweigerd worden omdat ze nodig zijn om onze website te
bezoeken en om de door jou gevraagde functies te laten werken. Na je bezoek aan onze
website worden ze automatisch verwijderd, behalve de cookie waarin je voorkeuren zijn
opgeslagen.
Functionele cookies
Deze cookies slaan jouw persoonlijke voorkeuren (bijvoorbeeld jouw taalkeuze) en lokaal
surfgedrag op waardoor je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Bovendien
dienen zij om statistieken te maken en het websitegebruik te analyseren zodat het surfen
voor jou aangenamer wordt.
Cookies, pixel tags of web beacons van derden
’t Aards Paradijs en Naturell werkt samen met derden om bepaalde inhoud en functies aan
te bieden. Het betreft YouTube-video’s, Facebook-links, Twitter-links en andere sociale
media.
Wanneer de cookies, pixel tags of web beacons werden aanvaard, kan ’t Aards Paradijs en
Naturell bepaalde verzamelde gegevens gebruiken om doelgerichte reclameboodschappen
weer te geven of te laten weergeven op haar site, de sites van derden of sociale media.

