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Het gebruik van cookies 
Op 5 juni 2012 is de Nederlandsche cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites 
hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 
2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-
gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen.  

 
Wanneer u de website van Duisenburgh bezoekt, zijn wij wettelijk verplicht uw toestemming te 
vragen voor het gebruik van cookies. U krijgt dan een ‘cookiebanner’ te zien. Daar kunt u lezen wat 
cookies zijn en waar ze voor dienen. Ook wordt u geïnformeerd over de manier waarop Duisenburgh 
omgaat met cookies.  

 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van 
een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook 
Duisenburgh maakt gebruik van cookies.  

 
Duisenburgh maakt gebruik van 3 soorten cookies: 

 
1. Functionele cookies 
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website de laten functioneren. Zonder deze cookies werkt 
de website niet optimaal. Voor deze cookies hoeft volgens de cookiewet geen toestemming te 
worden gevraagd.  

 
2. Analytische cookies 
Deze cookies worden gebruikt om te kijken waar onze bezoekers vandaan komen, hoeveel mensen 
een bepaald artikel lezen of hoe lang bezoekers op een webpagina blijven. Deze informatie is voor 
ons van belang omdat we op basis van deze gegevens onze website kunnen optimaliseren en 
gebruiksvriendelijker kunnen maken. Duisenburgh gebruikt analytische cookies van Google Analytics.  

 
3. Social Media  
Cookies voor sociale media worden gebruikt om integratie van sociale media op de website mogelijk 
te maken. Zo kunt u een pagina of product direct liken of delen op uw favoriete sociale media.   
 
 
 
Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor 
de helpfunctie en/of instellingen van uw browser.  
Wanneer u de cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van de 
website van Duisenburgh gebruikmaken.  
 
Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor 
uw browser, vindt u in de volgende lijst: 
- Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

- Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/block-or-allow-cookies  

- Safari:  http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471   
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