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Dit Cookie beleid beschrijft de cookies waarvan ik op www.sasdevries.nl gebruik maak en voor welk 
doel deze cookies worden gebruikt. 

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd 
aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele 
telefoon (hierna: apparaat) worden opgeslagen. De cookies die via mijn website worden geplaatst 
kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.  

Als ik het hierna over cookies heb doel ik niet alleen op deze kleine stukjes (tekst)informatie maar ook 
vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.  

Welke cookies gebruikt Sas de Vries 
Functionele cookies 
Sasdevries.nl maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn 
noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te leveren waar je om gevraagd hebt. 
Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld welk artikel je in je winkelmandje hebt gedaan zodat je 
naar een volgende pagina kunt binnen de website om bijvoorbeeld verder te winkelen of juist om af te 
rekenen.  

Analytics cookies 
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en het aantal bezoekers op de website, maak ik 
gebruik van de analyticdiensten van Google Aanalytics. Deze gegevens worden door Google 
geanalyseerd en de resultaten worden aan mij verstrekt. Ik krijg zo inzicht in het aantal bezoekers, hoe 
de website gebruikt wordt en kan aan de hand hiervan de website beter maken. Alle gegevens die ik 
van Google Analytics krijg zijn anoniem, ik kan dus niet inzien wie mijn website bezoekt.  

Ik heb met Google Analytics een verwerkingsovereenkomst waarin staat dat zij de gegevens niet aan 
derden mogen verstrekken, daarnaast wordt je IP-adres gedeeltelijk versleuteld.   

Social plug-ins 
Via de website kun je doorklikken naar verschillende social media zoals Facebook en Instagram. Met 
behulp van zogenaamde social plug-ins kun je informatie op de website met anderen delen en deze 
aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies geplaatst op jouw apparaat. Dit 
kunnen cookies zijn met als doel om jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen ook 
tracking cookies geplaatst worden om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel 
van jouw surfgedrag op te bouwen. Deze cookies worden dus niet door mij geplaatst, maar door de 
derde partijen die betrokken zijn bij de social plug-ins, ik heb hier dus geen invloed op.  

Tracking cookies 
Op de website maak ik gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van je surfgedrag 
gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op jouw apparaat 
geplaatst met een uniek nummer. Dit maakt het mogelijk om jouw apparaat via deze cookie te 
herkennen als je na een bezoek aan mijn website naar een andere website gaat die onder hetzelfde 
advertentienetwerk valt. Dit maakt het mogelijk voor mij om jou advertenties te tonen op andere 
websites, bijvoorbeeld op Facebook of Instagram.  

http://www.sasdevries.nl/


De gegevens die op deze wijze worden verzameld door sasdevries.nl worden alleen gebruikt om je op 
andere website advertenties van Sas de Vries te kunnen tonen. De gegevens worden niet gekoppeld 
aan andere bestanden of gegevens.  

Verwijderen cookies 
De toestemming die je hebt gegeven aan sasdevries.nl voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun 
je altijd weer intrekken. Hiervoor kun je je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. 
Daarnaast kun je alle in jouw browser reeds geplaatste cookies verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie 
van je browser om te zien op welke wijze je cookies kunt verwijderen.  

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat 
bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.  
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser 
waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computer en/of browsers moet 
je bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen. 

Privacy Statement 
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt 
persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens 
de Privacyverklaring van Sas de Vries van toepassing.  

Wijzigingen 
Dit Cookie Statement kan op elk moment gewijzigd worden. Wijzigingen in het Cookie Statement zal ik 
altijd kenbaar maken via de website.  

Vragen 
Als je meer wilt weten of als je vragen hebt over het cookie beleid dan kun je contact openemen via 
hello@sasdevries.nl  
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