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Cookiebeleid voor De Elzenhoeve
Dit is het Cookiebeleid van De Elzenhoeve, toegankelijk via www.elzenhoeve.be

Wat zijn cookies
Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites, gebruikt deze site cookies, dit zijn kleine
bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina
beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms
moeten opslaan. We zullen ook delen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen,
maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of 'breken'.

Hoe we cookies gebruiken
We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in
de meeste gevallen geen standaardopties voor het uitschakelen van cookies zonder de
functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het wordt
aanbevolen dat u alle cookies laat staan als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, voor het
geval ze worden gebruikt om een dienst te leveren die u gebruikt.

Cookies uitschakelen
U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen
(raadpleeg de Help van uw browser voor meer informatie). Houd er rekening mee dat het
uitschakelen van cookies gevolgen heeft voor de functionaliteit van deze en vele andere websites die
u bezoekt. Het uitschakelen van cookies zal meestal resulteren in het uitschakelen van bepaalde
functionaliteit en kenmerken van deze site. Daarom is het aan te raden om cookies niet uit te
schakelen.

De cookies die we plaatsen


Accountgerelateerde cookies
Als u bij ons een account aanmaakt, gebruiken we cookies voor het beheer van het
aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies worden gewoonlijk
verwijderd wanneer u zich afmeldt, maar in sommige gevallen kunnen ze achteraf blijven
staan om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u uitgelogd bent.



Login gerelateerde cookies
We gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat we dit feit kunnen onthouden. Dit
voorkomt dat u elke keer dat u een nieuwe pagina bezoekt, opnieuw moet inloggen. Deze
cookies worden doorgaans verwijderd of gewist wanneer u zich afmeldt om ervoor te zorgen
dat u alleen toegang hebt tot beperkte functies en gebieden wanneer u bent aangemeld.



E-mail nieuwsbrieven gerelateerde cookies
Deze site biedt abonnementsdiensten voor nieuwsbrieven of e-mail en cookies kunnen
worden gebruikt om te onthouden of u al bent geregistreerd en of bepaalde meldingen
moeten worden weergegeven die mogelijk alleen geldig zijn voor aangemelde / afgemelde
gebruikers.
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Bestellingen die gerelateerde cookies verwerken
Deze site biedt e-commerce of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om
ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen pagina's wordt onthouden, zodat we deze correct
kunnen verwerken.



Enquêtes gerelateerde cookies
Van tijd tot tijd bieden we gebruikersenquêtes en vragenlijsten aan om u interessante
inzichten en handige tools te bieden, of om onze gebruikersbasis beter te begrijpen. Deze
enquêtes kunnen cookies gebruiken om te onthouden wie al aan een enquête heeft
deelgenomen of om u nauwkeurige resultaten te geven nadat u van pagina bent veranderd.



Formulier gerelateerde cookies
Wanneer u gegevens indient via een formulier zoals die op contactpagina's of
commentaarformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te
onthouden voor toekomstige correspondentie.



Cookies voor sitevoorkeuren
Om u een geweldige ervaring op deze site te bieden, bieden we de functionaliteit om uw
voorkeuren in te stellen voor hoe deze site werkt wanneer u deze gebruikt. Om uw
voorkeuren te onthouden, moeten we cookies instellen, zodat deze informatie kan worden
opgeroepen wanneer u interactie heeft met een pagina die wordt beïnvloed door uw
voorkeuren.

Cookies van derden
In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het
volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.


Analyses van derden worden gebruikt om het gebruik van deze site bij te houden en te
meten, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Deze cookies kunnen dingen
bijhouden, zoals hoe lang u op de site of pagina's die u bezoekt, doorbrengt, wat ons helpt
te begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbeteren.



Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de
manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies testen,
kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring
krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke
optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.



Aangezien we producten verkopen, is het belangrijk dat we inzicht hebben in statistieken
over hoeveel bezoekers van onze site daadwerkelijk een aankoop doen en als zodanig is dit
het soort gegevens dat deze cookies zullen bijhouden. Dit is belangrijk voor u omdat het
betekent dat we nauwkeurig zakelijke voorspellingen kunnen doen waarmee we onze
advertentie- en productkosten kunnen volgen om de best mogelijke prijs te garanderen.



Verschillende partners adverteren namens ons en met trackingcookies van gelieerde
ondernemingen kunnen we eenvoudig zien of onze klanten via een van onze partnersites
naar de site zijn gekomen, zodat we ze op de juiste manier kunnen crediteren en waar van
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toepassing onze gelieerde partners toestaan om eventuele bonussen te verstrekken bieden
u voor het doen van een aankoop.

Meer informatie
Hopelijk heeft bovenstaande de zaken voor u opgehelderd en zoals eerder vermeld als er iets is
waarvan u niet zeker weet of u het nodig heeft of niet, is het meestal veiliger om cookies
ingeschakeld te laten voor het geval het een interactie aangaat met een van de functies die u op
onze site gebruikt.
Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via van
onze email: info@elzenhoeve.be
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