Kaas.nl cookiebeleid
Bij Kaas.nl dragen we onze verantwoordelijkheid bij het beschermen van uw persoonsgegevens
en privacy. We geloven in het belang van het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken
van onze diensten. Daarom hebben we dit Cookiebeleid ontwikkeld om uit te leggen waarom en
op welke manier wij cookies gebruiken. Wij nodigen u uit om kennis te maken met ons
Cookiebeleid.
Deze cookiepolicy is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2018.

1. Wanneer is Cookiebeleid van toepassing?
Dit Cookiebeleid is van toepassing op de Kaas.nl pagina’s die gericht zijn op de Nederlandse
markt en die cookies of soortgelijke technologie gebruiken. Meer gegevens over onze website
kunt u hieronder vinden onder de titel ‘Welke cookies gebruiken we’.

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer of mobiele apparaat plaatst.
Cookies ondersteunen uw browser tijdens uw bezoek aan onze websites.
Er zijn verschillende soorten cookies, variërend van cookies die uw taalvoorkeuren onthouden tot
cookies die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. We gebruiken cookies voor
verschillende doelen. Sommige cookies zijn sessiecookies en zijn alleen actief zolang uw browser
is geopend, andere zijn permanente cookies en blijven gedurende een langere periode op uw
computer opgeslagen. Cookies kunnen zelf geen op uw computer opgeslagen gegevens
verzamelen.

3. Waarom gebruiken wij cookies?
Dankzij cookies kunnen we onze websites verbeteren. Wij gebruiken cookies om meer te weten
te komen over de interactie tussen bezoekers en de websites en apps van Kaas.nl. Cookies
onthouden bijvoorbeeld welke browser u gebruikt en welke aanvullende browsersoftware u heeft
geïnstalleerd. Ze onthouden ook uw voorkeuren, zoals taal en regio, die als standaardinstelling
bewaard blijven als u de website opnieuw bezoekt. Met cookies kunt u ook pagina's beoordelen
en formulieren met commentaar versturen. Wij zijn ervan overtuigd dat de cookies die we
gebruiken uw gebruikservaring tijdens het bezoeken van onze website verbeteren.

4. Welke soorten cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
a. Essentiële cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van onze website en apps.
b. Functionaliteitscookies: deze cookies onthouden uw voorkeuren voor een website, zoals
taalvoorkeur, gebruikersnamen of winkelmandje.
c. Prestatiecookies: deze cookies registreren gebruiksinformatie voor websites en apps op een
onpersoonlijk niveau en worden gebruikt voor het verzamelen van analyse- en meetgegevens,
zoals het aantal bezoekers en welke pagina's het vaakst worden bezocht. Tot deze cookies

behoren onder meer Google Analytics (zie ook hieronder).
d. Doelgroepgerichte of advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen
van informatie over browsergewoonten en kunnen voor het aanpassen van advertenties en
marketing worden gebruikt. Deze cookies zijn – meestal – cookies van externe partijen (zie 6
hieronder).
Indien de wet dat vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat er cookies worden gebruikt.

5. Welke cookies gebruiken wij?
Hieronder vindt u de nieuwste lijst met cookies, domeinen, doelen en opslagperiode van de
cookies die we gebruiken.

Naam van cookie

Doel

Bewaarperiode

test_cookie

Functionaliteitscookie. Deze cookie wordt gebruikt
om te testen of uw huidige browser cookies
gebruikt/ondersteunt

Sessie

tuuid

Functionaliteitscookie. Deze cookies worden
gebruikt om te registreren of u cookies heeft
geaccepteerd of geweigerd

1 jaar

_ga

Functionaliteitscookie. Deze cookie identificeert
uw unieke sessie op de website (sessiecookie) en
onthoudt hoe u de website gebruikt.

_ga: 2 jaar
_gid: sessie

_kuid_
SEUNCY
demdex
uuid2
PUBMDCID
KRTBCOOKIE_#

Advertentiecookie. Deze cookie registreert uw
unieke sessie en identificeert uw gebruikte
apparaat als u terugkeert naar de website.

KRTBCOOKIE_#: 1
maand
uuid2, PUBMDCID: 3
maanden
_kuid_ , SEUNCY en
demdex: 6 maanden

CMSC, CMST, CMDD
sto-id-20480-bh

Advertentiecookie

CMSC, CMST, CMDD,
sto-id-20480-bh:
sessie
CMPS: 3 maanden

CMPS, CMID, CMRUM3
i, c, Uu

CMID, CMRUM3, i, c,
Uu: 1 jaar

Bovenstaande lijst zal regelmatig worden bijgewerkt, maar we kunnen zijn volledigheid niet
geheel garanderen.

6. Gebruiken wij cookies van derden?
Onze websites en apps gebruiken cookies van derden, zoals Facebook, Google, Twitter en
Addthis. Deze derden zouden in staat kunnen zijn uw gebruik van de websites en apps van
Kaas.nl te bekijken. Als u bijvoorbeeld op de sociale media buttons klikt (bijv. 'like'), dan zullen
bepaalde persoonlijke gegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze
producten) ook zichtbaar zijn voor de socialemedia-aanbieder en bezoekers van uw persoonlijke
sociale media pagina.
Voor het gebruik van sociale media websites gelden de voorwaarden van het sociale media
platform (waaronder het privacy beleid). Dit Cookiebeleid is niet van toepassing op het gebruik
van dergelijke sociale media websites. U kunt het Privacy beleid raadplegen voor meer informatie
over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ook ten aanzien van sociale
media platforms.
We zijn bij voorkeur transparant en informeren u over de cookies van derden die tijdens het
bezoek aan onze website of gebruik van onze apps geplaatst kunnen worden. Hier vindt u de
nieuwste lijst met cookies, domeinen, derden en opslagduur.

Naam van cookie

IDE

Doel

Doubleclick is een door Google aangeboden service
voor online marketing. De cookie registreert het IP
adres van de websitebezoeker en koppelt een uniek
cookie nummer. Kaas.nl gebruikt de cookie om haar
websitebezoekers online advertenties te kunnen laten
zien.
U kunt uw instellingen regelen op deze Google pagina.

Bewaarperiode

2 jaar

Fr

Tracking & advertising cookies van Facebook. Kaas.nl
gebruikt de cookies om haar websitebezoekers
advertenties te kunnen laten zien op Facebook.

r/collect
_gat

Google Analytics is een door Google Inc. (Google)
aangeboden service voor webanalyse. Google Analytics
gebruikt cookies om te analyseren hoe gebruikers de
website gebruiken. Google gebruikt de verzamelde
statistische informatie om Kaas.nl inzicht te
verschaffen in het gebruik van de website door de
gebruikers. Meer informatie over Google Analytics is
hier te vinden

3 maanden

Sessie

Bovenstaande lijst zal regelmatig worden bijgewerkt, maar we kunnen zijn volledigheid niet
geheel garanderen.

7. Hoe weigert en verwijdert u cookies?
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies op uw apparaat uit te sluiten of te
beperken.
a. Indien de wet dat vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat er cookies worden
gebruikt. U kunt dat accepteren of weigeren ).
b. U kunt er ook voor kiezen de door Kaas.nl of de websites van derden ingestelde cookies te
weigeren of blokkeren door het wijzigen van uw browserinstellingen. De helpfunctie van uw
browser kan daarover meer informatie verschaffen.
c. U kunt zich afmelden voor Google Analytics cookies door de door Google ontwikkelde ‘Add-on’
te installeren in uw browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB)
d. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde online advertenties van een groot aantal
bedrijven, waaronder enkele wiens cookies wij gebruiken, door www.youronlinechoices.com te
bezoeken.
Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze websites niet correct kunnen
werken als u het gebruik van cookies weigert.

8. Contact
Laat het ons weten als u vragen heeft over dit Cookiebeleid of de door onze website gebruikte
cookies. U kunt contact met ons opnemen door het klikken op de contactlink op de website die
u naar dit Cookiebeleid heeft geleid.

9. Wijziging van dit Cookiebeleid
Dit Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als er nieuwe ontwikkelingen zijn of
wanneer onze cookies veranderen. Kaas.nl adviseert u dit Cookiebeleid regelmatig te lezen, om
op de hoogte te blijven van veranderingen.

