COOKIE STATEMENT
TAPE.CC B.V. gebruikt cookies en vergelijkbare technieken op haar

analytische cookie zodat wij kunnen analyseren of onze website een

website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek

optimale gebruikerservaring geeft. De verkregen informatie wordt

aan deze website wordt opgeslagen op jouw device (computer, tablet of

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de

smartphone).

Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze

Een deel van de cookies die wij plaatsen of laten plaatsen gebruiken wij

derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben heeft

voor de functionaliteit van de website of om het gebruik op onze website

hier geen invloed op. Wel hebben we maatregelen getroffen om jouw

te analyseren. Voor deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

privacy te waarborgen: we zijn met Google een verwerkersovereenkomst

Voor andere cookies vragen we jouw toestemming. Dit zijn zogenaamde

overeengekomen en de laatste nummers van jouw IP-adres zijn

tracking cookies.

gemaskeerd. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hieronder tref je een globale uitleg aan over de cookies en onderaan
deze pagina de lijst met cookies die wij plaatsen of laten plaatsen door

Marketing

derde partijen.

Met jouw toestemming plaatsen wij en derde partijen, namelijk de
advertentie/sociale medianetwerken waar wij mee samenwerken,

Cookies & persoonlijke instellingen

tracking cookies op je device(s). Deze cookies worden gebruikt om bij

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om

te houden welke pagina’s jij bezoekt, om zo jouw profiel te verfijnen en

alle functies van onze website weer te kunnen geven, om functies voor

advertenties te kunnen tonen die zijn afgestemd op jouw interesses.

social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Het kan
zijn dat partners cookies gebruiken bij hun diensten die op onze website

Onvoorziene cookies

zijn geïntegreerd. Deze partners kunnen deze gegevens combineren

Wij houden deze cookieverklaring en de cookielijst zo veel mogelijk

met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben

up-to-date. De informatie is zo volledig en accuraat mogelijk. Vanwege

verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie

de werking van het internet kan het zijn dat er cookies zijn geplaatst die

over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door TAPE vind je

niet zijn genoemd. Bij grote wijzigingen zullen we de verklaring en lijst

hier.

aanpassen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden

Cookies verwijderen of weigeren

gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Als je geen cookies wilt, dan kun je dat aangeven in de cookiebanner.
Fijn toch?

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten

Ook kan je je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als

cookies hebben we uw toestemming nodig.

er een cookie wordt geplaatst of zelfs geheel te voorkomen dat cookies
geplaatst kunnen worden. Het gevolg daarvan is dat je mogelijk niet, of

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

niet optimaal, van alle onderdelen van deze gebruik kunt maken.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op
onze pagina’s worden weergegeven.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in je browserinstellingen
specifieke types cookies, zoals cookies die wachtwoord, inlognamen en

Categorieën cookies

andere voorkeuren bijhouden, aan- of uit te zetten. Raadpleeg hiervoor

Functioneel

de instellingen van de browser die jij gebruikt.

Wij plaatsen functionele cookies die nodig zijn voor onze website om
goed te functioneren. Als je deze uiteindelijk uitschakelt, kan het zijn dat

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na die tijd zullen

de website minder goed functioneert.

zij geen gegevens over jouw surfgedrag meer registreren. Wil je niet
wachten, dan kun je de cookies voor die tijd verwijderen. Ook hiervoor

Om te onthouden wat jouw voorkeuren zijn (zoals de gewenste taal

verwijzen we je naar je eigen browser. Daar is meer informatie te vinden

of de regio waar je woont), plaatsen we voorkeurscookies. Optimaal

over hoe je dit doet.

gebruiksgemak!
Waar kun je heen met vragen?
Analytisch

Als je vragen of klachten hebt over hoe wij cookies gebruiken, stuur dan

Naast functionele cookies, maken we ook gebruik van analytische

een mail naar privacy@tape.cc.

cookies.
Zo gebruiken we Google Analytics en Hotjar. Google plaatst een

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.tape.cc
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 9-6-2018

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten
van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website
niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

__cfduid

TAPE.CC

Gebruikt door het 1 jaar
inhoudsnetwerk,
Cloudflare, om
vertrouwd webverkeer te identificeren.

Type
HTTP Cookie

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan
onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de
website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

Viewed_cookie_
policy

TAPE.CC

Onthouden van
cookievoorkeur

Session

HTTP Cookie

Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe
bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te
verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_ga

TAPE.CC

Registreert een uniek ID die wordt
2 jaar
gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website
gebruikt.

HTTP Cookie

_gat

TAPE.CC

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

2 jaar

HTTP Cookie

_gid

TAPE.CC

Registreert een uniek ID die wordt
2 jaar
gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website
gebruikt.

HTTP Cookie

Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze
verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven
die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.
Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe
adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

collect

google-analytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Ana- Session
lytics te verzenden over het apparaat en
het gedrag van de bezoeker. Traceert de
bezoeker op verschillende apparaten en
marketingkanalen.

Pixel Tracker

Fr

facebook.
com

Gebruikt door Facebook om een reeks
advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP Cookie

Tr

facebook.
com

Niet geclassificeerd

Session

Pixel Tracker

