
Cookieverklaring
Hollandse gastvrijheid is een koekje bij de koffie of thee. Digitale gastvrijheid

is een cookie bij een websitebezoek. Met cookies maken wij onze website

gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vindt u onze gegevens, leest u

wat cookies zijn, welke cookies wij en derden gebruiken, waarom deze cookies

gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe u cookies kunt

verwijderen. 

Onze gegevens

Stichting belangenvereniging grondzuigen 

Ambachtsweg 48 

2641KT Pijnacker 

Telefoonnummer: 0657556526

KVK-nummer: 57677360

Website: www.sbgrondzuigen.nl

E-mailadres: peter@sbgrondzuigen.nl 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze

tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele

apparaat. Bij uw volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld

uw voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw

voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker

maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij plaatsen

en waarvoor deze gebruikt worden. 

Overzicht cookies:

Functionele cookies

Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor

het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om

cookies die ervoor zorgen dat belasting van de website wordt verdeeld, de

website goed op het beeldscherm wordt weergegeven, gegevens worden

onthouden voor de bestelprocedure, het winkelmandje werkt, informatie

wordt onthouden wanneer men naar een andere subpagina gaat,

inloggegevens worden opgeslagen, misbruik kan worden opgespoord,

onthouden wordt of er toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies

en voorkeuren worden opgeslagen.

Analytische cookies



Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe u onze

website gebruikt, hoe u ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten

zitten. Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics. 

YouTube cookies

Voor het kijken van video’s worden er door YouTube cookies geplaatst. 

We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt

noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. 

Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun

privacyverklaring van toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele

privacyverklaring kunt u vinden op de website van de betreffende partij: 

- Google

U kunt cookies ook verwijderen en beheren

U kunt bestaande cookies verwijderen, alle cookies toestaan of blokkeren en

voorkeuren voor bepaalde websites instellen via uw internetbrowser (het

programma waarmee u websites bekijkt). Hoe dit moet hangt af van de

internetbrowser. Klik op de link van uw internetbrowser om te zien hoe u

cookies kunt verwijderen of uitschakelen: 

- Google Chrome

- Edge

- Internet Explorer

- Safari (iOS)

- Safari (macOS)

- Firefox

Staat uw internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds

gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van uw internetbrowser.

Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen

wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren

werkt.

Wijzigingen

Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder aankondiging

wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of

als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan

of de aangeboden informatie en de tekst van deze cookieverklaring is

gewijzigd. 

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
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