Cookie overzicht
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op
uw computer. Dat kan zijn tijdens de duur van je bezoek (session cookie) of voor langere tijd
(persistent cookie). Cookies weten je naam of adres niet. Ze onthouden alleen gegevens van het
surfgedrag op een computer. Elke website wettelijk verplicht bezoekers toestemming te
vragen voor het gebruik van cookies.
Sommige cookies zorgen voor een optimale werking van de site. Zo zorgen ze dat je ingelogd
blijft. Daarnaast zijn er cookies die op basis van je surfgedrag relevante advertenties tonen.
Andere cookies worden weer gebruikt voor analyses. Analytische cookies laten ons
geanonimiseerd zien hoe men gebruikt maakt van Koelklimaattechniekwebwinkel. nl. Met die
inzichten verbeteren we de site. Advertentie cookies houden bij hoe vaak advertenties
bekeken zijn en zorgen dat je niet telkens dezelfde reclame ziet. Ook derden gebruiken cookies
via de site, zoals YouTube voor het plaatsen van video's.
In dit overzicht vind je alle informatie die we in jouw browser opslaan via zogenaamde 'cookies'
en via 'local storage'. Zowel de cookies als de local storage kun je zelf eenvoudig wissen via de
instellingen van je browser, hieronder linken naar de diverse browsers.











Cookie: loc, uid, ouid, mus, uvc, xtc
Applicatie: AddThis
Doel: maakt het mogelijk om via vele sociale media een artikel op onze website te
delen. Met deze cookies wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of
deze gebruiker ook artikelen deelt met de AddThis buttons.
Cookie: IDE
Applicatie: DoubleClick
Doel: maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Enkele
veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn het targeten van advertenties op basis
van wat relevant is voor een gebruiker, het verbeteren van de rapportage over
campagneprestaties en het voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de
gebruiker al te zien heeft gekregen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijk
identificeerbare informatie.
Cookie: 1P_JAR, CONSENT, NID, DV
Applicatie: Google.nl
Doel: Met Google meten we hoe je onze webshop gebruikt en hoe je ons hebt
gevonden en welke pagina’s je bezoekt. Deze kennis gebruiken we om onze sites te
verbeteren. Zonder dit cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze
sites gebruikt en duurt het langer voor wij kunnen verbeteren. Consent onthoudt
welke cookies u heeft geaccepteerd.
Cookies: _cfduid, _ga , _gat ; _gattracker2 , _gid
Applicatie: Google Analytics (behoud maximaal 14 maanden)
Doel: Deze cookies van Google Analytics worden gebruikt om te zien hoe de website
wordt gebruikt en waar bezoekers op de website vandaan zijn gekomen. Google
Analytics gegevens zijn standaard altijd anoniem. Deze informatie gebruiken we om de
website te verbeteren.
Cookie: optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments
Applicatie: Hotjar



Doel: Deze cookie vanuit Hotjar maakt de bewegingen en acties van bezoekers van
onze site inzichtelijk. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren.
Cookie: PHPSESSID
Applicatie: Onze webserver
Doel: Deze cookie wordt geplaatst door onze webserver om de start- en eindtijd van
jouw sessie te bepalen.



Cookie: __cfduid
Applicatie: Cloudflare
Doel: Deze cookie vanuit Cloudflare zorgt ervoor dat we weten dat jouw
apparaat betrouwbaar is.



Cookie: CONSENT, PREF, YSC, VISITOR_INFO_LIVE1, GEUP
Applicatie: YouTube
Doel: deze cookies zorgen dat YouTube gebruiksinformatie kan verzamelen voor
video’s gehost door YouTube en deze video’s kan tonen.

Wat gebeurt er als u cookies uitzet?
Sommige onderdelen van de site zullen er minder goed uitzien of niet meer werken. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan koppelingen met Twitter en Facebook. Reclameblokken zullen
mogelijk deels wegvallen. Andere reclames zullen veel vaker worden getoond, omdat er geen
teller meer kan worden bijgehouden. Dat geldt ook voor hele grote reclames die normaal
gesproken maar eenmalig worden getoond. Het kan dus zijn dat u zich gaat ergeren aan het
veranderde gedrag van de website.
Overige / onvoorziene 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,
in of via onze website getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven
dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de
derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur
van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.
Hoe zet u cookies uit?
Als u alleen reclamecookies uit wilt schakelen, kunt u dat doen bij de website van
advertentienetwerken.
Wilt u alle cookies uitzetten, doe dit dan bij de instellingen van uw webbrowser: Chrome
uitleg, Internet Explorer uitleg, Firefox uitleg. Of bekijk de uitlegvideo's op VeiligInternetten.nl.
Terug naar Privacy beleid

