Cookieverklaring
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies en plugins gebruikt. Hier vindt u uitleg
een uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden. Indien u dat wenst, kunt
u uzelf afmelden voor cookies.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het eerste bezoek aan onze website op uw computer, tablet, of
telefoon worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het
gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. In de
cookie staan geen persoonsgegevens. Cookies worden dus lokaal opgeslagen op het device waarmee u onze
website bezoekt. De cookies die Gastouderbureau Roodkapje gebruikt zijn te verdelen in functionele,
analytische en tracking cookies.
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Analytische cookies
Deze hebben als doel het gebruikers gemak van de website te verbeteren. Met deze cookies verzamelen we
informatie over welke pagina’s het meeste bezocht worden, welke pagina’s effectief werken of juist
foutmeldingen opleveren. Bezoekers worden hiermee anoniem gevolgd.
Google Analytics: een tracking service die ons inzicht geeft in het gedrag van de bezoeker, met als doel de
gebruikerservaring te verbeteren.
Tracking/social media cookies (first en third party):
Deze cookie trackt individueel gedrag en is afhankelijk van uw toestemming. Uw bezoek aan onze website
helpt ons om bijvoorbeeld onze advertenties beter te maken en uw ervaring op onze website te verbeteren.
Het zorgt er ook voor dat informatie, promoties en advertenties relevant zijn voor u, op onze website, maar
ook daarbuiten. Ze houden bijvoorbeeld bij hoe vaak u iets ziet en welke advertenties u al gezien hebt.
Facebook en Google Adwords:
Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt.
Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Google, Facebook en Instagram) de
meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van
uw recente zoekopdrachten.

Social media cookies:
Dit zijn cookies van een derde partij die op onze website staan, zoals: facebook en
instagram. Ze maken het mogelijk om de informatie op onze website eenvoudige op social
media te delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data
die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun
eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
Gastouderbureau Roodkapje heeft daar geen invloed op.
Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen
U kunt zich ook afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen. Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u
zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het
gebeuren dat delen van de website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om
onze website te verbeteren, reclame op uw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

