
  
U bezoekt Superhandschoen.nl. Deze site maakt gebruik van cookies. Hier heeft u vast wel 
eens het een en ander over gehoord of gelezen. 

Wat zijn cookies?  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door uw browser op uw 
computer worden opgeslagen. Een cookie laat toe dat uw browser wordt herkend bij 
hernieuwd bezoek aan een website.  

Welke gegevens verzamelt een cookie?  

Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of leeftijd, maar kan 
wel uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden. Deze voorkeuren 
worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of leeftijd, maar aan een IP-adres. Elke 
computer heeft zo een uniek IP-adres. Een cookie kan geen persoonlijke gegevens van uw 
computer ophalen.  

Waarom gebruikt Superhandschoen.nl cookies?  

Superhandschoen.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren. En om de 
prestaties ervan te verbeteren. Daarnaast worden er cookies gebruikt om de 
bezoekersaantallen te meten.  

Superhandschoen.nl werkt met de volgende typen cookies:  

Cookies geplaatst door Google analytics 

Met de webanalyse-service Google analytics kunnen wij bijhouden hoeveel mensen 
Superhandschoen.nl bezoeken. Zo ontdekken wij welke onderdelen van de website populair 
zijn. Ook kunnen we zo inzicht krijgen in hoe bezoekers zich door de site bewegen. Vindt u 
gemakkelijk wat u zoekt? Of klikt u misschien heel vaak van de ene pagina naar de andere 
voordat u de pagina vindt die u zocht? Met deze inzichten kunnen wij de website 
verbeteren.  

Welke van deze cookies vallen onder de nieuwe AVG GDPR?  

De Telecomwet richt zich op het gebruik van tracking-cookies. Tracking-cookies gaan als 
volgt te werk:  

U bezoekt een website (website A) die reclame in de pagina heeft. Bijvoorbeeld een banner. 
De website waar deze banner wordt gehost, plaatst een cookie.  

 

Later komt u op een andere website (website B) die dezelfde banner (of een andere banner 
gemaakt door hetzelfde reclamebureau) toont. Deze banner herkent u (dat wil zeggen: uw 
IP-adres) aan de eerder geplaatste cookie.  

 



  
Hierdoor leert het reclamebureau dat de banners maakte dat u ook website A hebt bezocht. 
Die informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de inhoud van de reclame op website B 
aan te passen. Als het reclamebureau op een groot aantal sites actief is die u bezoekt, kan 
het aan de hand van uw voorkeuren een gebruikersprofiel maken.  

 

Superhandschoen.nl gebruikt zelf geen tracking-cookies. De cookies die Google gebruikt voor 
de services Google analytics en Google Adsense worden gezien als tracking-cookies.  

 

Kan ik cookies ook uitzetten?  

Dat kan inderdaad. Via de instellingen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat een 
browser geen verschil maakt tussen de verschillende soorten cookies. Ook de zogenaamde 
functionele cookies die bijvoorbeeld onthouden dat u bent ingelogd, en uw gebruikersnaam 
onthouden worden uitgeschakeld. Met andere woorden: als u het gebruik van cookies 
volledig uitschakelt, kan dat zorgen voor een verminderde prestatie van websites.  

 

Hier vindt u uitleg over het uitzetten en/of wissen van cookies in de meest gangbare 
browsers:  

 

Chrome  

Internet Explorer 

Firefox 

Safari  

 

Let op: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én 
browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers 
en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Superhandschoen. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=nl_NL

