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4P GEBRUIK COOKIES DOOR DE KINDERHAVEN 
 

Ook De Kinderhaven maakt gebruik van cookies. Graag informeren wij je over de verschillende 
soorten cookies die geplaatst worden bij een bezoek aan onze website.  
 
Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op je 
device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken 
hier ‘cookie’ genoemd).  
 
Waarom gebruikt onze website cookies?  

 Om functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies). 
Technische of functionele cookies verwerken geen persoonsgegevens waardoor voor gebruik 
hiervan geen toestemming is vereist.  

 Om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren 
(analytics cookies). Analytische cookies verwerken geen of in zeer beperkte mate 
persoonsgegevens en daarom is hiervoor geen toestemming vereist.  

 Om de bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media 
(social media cookies).  

 
Overig: third party cookies 
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in 
de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als 
onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, 
plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op onze website getoond 
worden. 
 
Verwijderen cookies 
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat 
gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw 
browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je 
voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.  
 
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer of smartphone cookies plaatsen, dan kun je 
je browserinstellingen aanpassen waardoor je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden 
geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je alle cookies of alleen de cookies van 
derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de 
instellingen apart voor elke browser en apparaat moet aanpassen. 
 
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze 
website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je 
bepaalde onderdelen niet meer kunt zien. 
 
Privacyverklaring  
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend 
die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is 
dat ze aan ons door u worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.  
Meer informatie hierover vind je in ons privacybeleid 
https://www.dekinderhaven.nl/over_ons/privacy_beleid/ 

https://www.dekinderhaven.nl/over_ons/privacy_beleid/
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Heb je vragen of opmerkingen? Bij vragen of opmerkingen over het gebruik van jouw gegevens, kun 
je ons daarover mailen (info@dekinderhaven.nl) of bellen (071-7600056) 
 


