COOKIEVERKLARING
1. Het gebruik van cookies

www.proeveselect.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door
websites op uw computer/apparaat geplaatst wordt wanneer men deze bezoekt. Het gebruik
van cookies is veilig. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of
een e-mailadres uit cookies worden afgeleid. Cookies kunnen niet worden gebruikt voor email- en telemarketingacties.
Voor zover de website www.proeveselect.nl met behulp van cookies persoonsgegevens over
bezoekers verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van de Privacyverklaring
van Proeve Select en deze Cookieverklaring.
Het gebruik van cookies is van belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook
cookies waarvan het effect niet direct te zien zijn, zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme)
input van bezoekers kan het gebruik van de website verbeteren en kan deze
gebruiksvriendelijker worden gemaakt.
2. Het doel van het gebruik van cookies

www.proeveselect.nl maakt in het bijzonder gebruik van cookies om:
▪
▪
▪

de kwaliteit en functionaliteiten van de website te verbeteren; en
te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te
stellen met het doel de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten;
diensten en producten af te stemmen op de voorkeur van de bezoeker.

3. Type cookies

www.proeveselect.nl gebruikt de volgende type cookies:
Functionele cookies: hiermee kan de website beter functioneren en is het
gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Deze cookies kunnen worden geplaatst zonder
toestemming van de bezoeker.
www.proeveselect.nl gebruikt de volgende type cookies niet:
Analytische cookies: de website gebruikt analytische cookies om te analyseren. Deze cookies
zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u de website bezoekt er een anonieme cookie wordt
gegenereerd. Deze cookies weten of u de website al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij
het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik
gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische
doeleinden. Deze cookies kunnen worden geplaatst zonder toestemming van de bezoeker.
Tracking cookies: Een tracking cookie is een code die gebruikt wordt in browsers om de
bezoeker te identificeren en te volgen over meerdere websites en applicaties. Dit kan de

gebruiker een meer uniforme ervaring bieden, het kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld
gerichte advertenties te sturen op basis van de browsing historie. Deze cookies worden alleen
ingezet met uw toestemming.
4. Cookies blokkeren en verwijderen

Men kan cookies te allen tijde zelf blokkeren en verwijderen via de instellingen van de
webbrowser. Men kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden.
Houd er rekening mee dat als u geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat de website
helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs
dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken.
5. Slotopmerkingen

De tekst van deze cookieverklaring kan op ieder moment worden aangepast door
voortdurende ontwikkelingen. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte
te blijven van eventuele wijzigingen.
6. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) cookieverklaring is in werking getreden op 1 maart 2022.

