COOKIEVERKLARING

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies
WAT ZIJN COOKIES?
Wanneer je onze website bezoekt plaatsen we cookies op je computer, tablet of telefoon. Cookies zijn
kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat bij een volgend bezoek
aan onze website jouw voorkeuren en instellingen worden herkend. Met de cookies kunnen we de
informatie dus afstemmen op jouw voorkeuren en dit bevordert de gebruiksvriendelijkheid.
WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE COOKIES?
Om de website optimaal en goed te laten functioneren plaatsen we ‘functionele cookies’. Deze cookies
brengen het gebruik van de website in kaart. Op basis van deze gegevens kunnen wij verbeteringen
aanbrengen in de website. Daarnaast plaatsen we ‘tracking cookies’. Voor het plaatsen van deze cookies
moet je toestemming geven. We plaatsen deze cookies om te zien wie onze website bezoekt, de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen en persoonlijker te maken. Tot slot worden er ook ‘analytische
cookies’ (door Google) geplaatst, omdat wij gebruikmaken van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij
zien hoeveel bezoekers er op de website komen en welke onderdelen van de website het meest worden
bezocht.
TOESTEMMING
Uiteraard kan je er ook voor kiezen om geen cookies toe te laten. Via je internetbrowser kan je cookies
handmatig en automatisch verwijderen. Tevens heb je de optie om in je internetbrowser aan te geven
of je een melding wilt krijgen op het moment dat er een cookie wordt geplaatst. Als je functionele
cookies weigert dan kan het zo zijn dat bepaalde delen van de website niet optimaal werken.
SOCIAL MEDIA
Op onze website staan ook social media buttons die je direct doorsturen naar ‘to the moon and bed’
accounts van Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok. Via deze buttons worden er door de bedrijven
achter deze social media cookies geplaatst op je computer, tablet of telefoon.
De laatste versie is van deze cookieverklaring is van 7 oktober 2021. De meest recente versie kan je
altijd vinden op de website www.tothemoonandbed.nl

