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WAT Z I JN 
COOKIES?

Cookies zijn kleine tekst-
bestanden die gedownload 
worden wanneer u een website 
bezœkt. Wanneer u later 
terugkomt kan de website 
deze bestandjes weer lezen 
en herkennen dat u de website 
eerder hebt bezocht. 

Beste bezœker,

Waterdrinker streeft ernaar om een gelukkige en gezonde leefomgeving met blœmen en planten te 
creëren. Ons enthousiasme voor blœmen en planten willen wij overbrengen tot in het hart van de
 consument. Hierbij past onze strategie om de verwachtingen van klanten continu te overtreffen. 
Zowel met onze producten als op het gebied van services en bedrijfsvœring. Beleving speelt hierbij 
een grote rol, door het plaatsen van cookies willen wij u online een optimale beleving geven.
Wij hechten veel waarde aan het op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met uw persoonsgegevens, 
om die reden volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op.

WELKE COOKIES GEBRU IKEN WI J?
 

• Functionele cookies 
Onze “functionele” cookies zorgen ervoor dat de website gœd werkt. 
Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.
 

• Analytische cookies 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hœ bezœkers de website 
gebruiken, deze data helpt ons om de gebruiker ervaring continu te verbeteren. 
Voor dit dœl worden privacy vriendelijke cookies van Google Analytics geplaatst. 

BEHEER UW COOKIES

U kunt instellen dat uw browser u waarschuwt als er cookies 
geplaatst worden of cookies zelfs volledig blokkeren. Houd er 
wel rekening mee dat sommige zaken, zoals het onthouden van 
voorkeuren, dan niet gœd meer werken. Om u een handje te
 helpen hieronder een aantal links naar de uitlegpagina’s van de 
meest gebruikte browsers die uitleggen hœ u de cookie 
instellingen kunt aanpassen:

• Google Chrome

• Internet Explorer

• Microsoft Edge

• Firefox

MEER INFORMAT IE

Meer informatie over cookies?
Op de website van de Consumentenbond 
en de website van  AboutCookies.org
kunt u meer lezen over de functie van 
cookies, hœ ze te verwijderen en te 
controleren.

SOCIAL MED IA BUTTONS
 
Op onze website hebben wij ook buttons opgenomen van social mediakanalen waarop wij actief zijn. 
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van bijvoorbeeld Facebook respectievelijk 
Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar 
geen invlœd op. Leest u de privacyverklaring van deze kanalen om inzichtelijk te krijgen wat zij met 
uw gegevens dœn die zij via cookies verwerken.

http://AboutCookies.org
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://AboutCookies.org

