Cookiebeleid
Cookies, wat zijn het en wat wordt ermee gedaan?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken cookies
met een puur technische functionaliteit, deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de
producten die jij in je winkelwagen plaatst onthouden blijven. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed
te laten werken en om hem te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden
zodat we relevante content en advertenties kunnen aanbieden, je ziet waarschijnlijk liever geen oorbellen als je op zoek
bent naar een stoere bank bijvoorbeeld. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over
deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies in
het algemeen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In ons cookiebeleid kun je meer
informatie vinden over de cookies die wij gebruiken en wat wij ermee doen, klik hier om naar ons cookiebeleid te gaan.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
In de instellingen van de browser kun je aangeven in hoeverre cookies worden geaccepteerd en/of je op de hoogte
wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. In de ‘Help’ functie van jouw browser vind je de instructies hoe je de
gewenste cookie instellingen naar jouw wens kunt aanpassen en hoe je cookies kunt verwijderen. Indien je cookies
niet of gedeeltelijk accepteert, kun je www.basiclabel.nl nog altijd bezoeken - het kan echter wel het gebruik van
de website en onze diensten beperken.
Overzicht van onze cookies
Hieronder vind je een overzicht van onze cookies met een omschrijving waar die cookies voor dienen.

Functionele cookies - Deze cookies onthouden o.a. jouw bezoek aan onze website, de inhoud van je winkelwagen,
je gegevens in de check-out, website-instellingen (bijvoorbeeld taal) en recent bekeken producten. Deze cookies
helpen ons om de website te kunnen verbeteren. De functionele cookies die wij gebruiken zijn:
• Basiclabel.nl
• ZenDesk

Analytische cookies - Hiermee kunnen wij kijken of iemand een nieuwe bezoeker is. Ook kunnen we de tijdsduur
van een bezoek meten en welke pagina’s bezocht worden. Dit zijn geanonimiseerde gegevens, we kunnen iemand
niet herleiden. De analytische cookie die wij gebruiken is:
• Google Analytics
Tracking cookies - Omdat wij advertenties op andere websites plaatsen, en deze zo goed mogelijk aan willen laten
sluiten bij jouw interesse, gebruiken we tracking cookies. Je ziet immers liever geen producten die niet aansluiten op
jouw voorkeuren. Ook zorgen deze cookies ervoor dat je niet continu dezelfde advertenties te zien krijgt. De tracking
cookies die wij gebruiken zijn::
• Google Ad Services
• Adform
• Facebook Pixel
• Datatrics
Vragen?
Vragen staat altijd vrij, neem hiervoor contact op via info@basiclabel.nl of 088-2290100. Onze klantenservice helpt je
graag verder als je iets wilt weten over de cookies die wij gebruiken.
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