
 COOKIE  STATEMENT

Donselaar Structures maakt gebruik van cookies op haar website  
www.donselaartenten.nl.  Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server 
kan worden geplaatst op de harde schijf  van jouw computer.  Een cookie bevat 
informatie over jou als bezoeker van de website.  Cookies kunnen worden gebruikt 
om ti jdens jouw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de 
specif ieke door jou bezochte gedeelten van de website en de diensten die je op de 
website gebruikt.  We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten 
beter te kunnen afstemmen op jouw interesses en behoeften.

 WIJ  MAKEN GEBRUIK VAN:

FUNCTIONELE COOKIES (NOODZAKELIJK)
Noodzakeli jke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties 
als paginanavigatie en toegang tot beveil igde gedeelten van de website mogeli jk te 
maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

ANALYTISCHE COOKIES
De website van Donselaar Structures verzamelt jouw gegevens om de website te 
verbeteren. Dit  gebeurt met Google Analytics.  Deze gegevens zi jn anoniem en zi jn dus 
niet gebonden aan jouw persoonli jke gegevens. Denk hierbij  aan informatie zoals de 
duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  Al le gegevens worden 
alleen verwerkt met jouw uitdrukkeli jke toestemming dan wel ter uitvoering van de 
overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakeli jk is 
om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
 
MARKETING COOKIES
Marketingcookies van o.a.  Google en Facebook worden gebruikt om bezoekers 
te volgen wanneer ze verschil lende websites bezoeken. Hun doel is  advertenties 
weergeven die zi jn toegesneden op en relevant zi jn voor de individuele gebruiker. 
Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

TOESTEMMING
Bij  een bezoek aan onze website vragen wij  je om toestemming te geven voor het 
gebruik van cookies.  Wil  je een optimale gebruikerservaring? Vink dan alle vakjes aan. 

VERWIJDEREN VAN COOKIES
Als je niet wilt  dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, dan kun je 
jouw browserinstell ingen daarop aanpassen. In dat geval kri jg je een waarschuwing 
voordat er cookies worden geplaatst.  Je kunt je instell ingen ook dusdanig aanpassen 
dat je browser al le cookies of al leen de cookies van derde parti jen weigert.  Je kunt 
cookies die al  geplaatst zi jn ook verwijderen. Dit  kan wel tot gevolg hebben dat 
bepaalde onderdelen van de Donselaar Structures website niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft al leen gevolgen voor de computer en 



de browser waarop je deze handeling uitvoert.  Als je gebruik maakt van meerdere 
computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere 
computer en/of browser herhalen.

PRIVACY STATEMENT
De mogeli jkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld 
wordt persoonsgegevens bevat.  Als dat het geval is ,  is  op de verwerking van deze 
persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Donselaar Structures van 
toepassing.  Het Privacy Statement vind je op de website.

WIJZIGINGEN
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit  Cookie Statement 
worden via de Website bekend gemaakt.

VRAGEN
Als je nog vragen hebt over dit  Cookie Statement,  stuur dan een bericht naar 
privacy@donselaartenten.nl 


