Cookieverklaring
Wat is een cookie?
Wij maken op de website van Aannemingsbedrijf Fa. Bosch gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en
vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt
worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.
Welke cookies zijn er?
Functionele cookies:
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website. Deze mogen dan ook geplaatst
worden zonder toestemming van de bezoeker. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te
houden welke producten een bezoeker in zijn winkelwagentje heeft geplaatst. Voor het gebruiken
van deze cookies hoeft geen melding aan de gebruiker getoond te worden.
Analytics cookies:
Deze cookies zijn nodig om statistieken over de website te verzamelen. Deze mogen in de meeste
gevallen zonder toestemming geplaatst worden, mits de gebruikersgegevens niet verzameld worden
en de vergaarde informatie anoniem blijft.
Marketing cookies:
Marketing cookies worden geplaatst op de website om bezoekers te volgen (tracken) en informatie
over hun websitegedrag te verzamelen. Hierbij worden vaak diensten van derden gebruikt. Als deze
type cookies geplaatst worden, moet er volgens de wet eerst toestemming worden gevraagd aan de
bezoeker van de website. Hiervoor moet een cookiemelding geplaatst worden. In deze
cookiemelding wordt de bezoeker gevraagd cookies te accepteren.
Welke cookies gebruiken wij?
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Aannemingsbedrijf Fa. Bosch
analytics diensten. We hebben commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende
gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren.
Aannemingsbedrijf Fa. Bosch zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze
dienst plaatst analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van functionele cookies om onze site
zo goed mogelijk te laten functioneren.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Wanneer u niet (meer) wilt dat Aannemingsbedrijf Fa. Bosch cookies plaatst, kunt u in uw
browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U
dient dit wel op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven.
Als u vragen hebt over deze verklaring of de cookies die Aannemingsbedrijf Fa. Bosch gebruikt,
kunt u een e-mail sturen naar marjo@bosch-hedel.nl.

