
 

Cookies 

Boomfeestdag gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de 

browser van uw computer, tablet of smartphone.  

 

Functionele cookies 

Boomfeestdag gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, 

dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

geoptimaliseerd wordt. Daarnaast geven functionele cookies bezoekers meer 

gebruiksgemak. Denk hierbij aan: onthouden van informatie die je invult in de 

formulieren, zodat je ze maar een keer hoeft in te vullen, het onthouden van jouw 

inloggegevens of persoonlijke voorkeuren of het onthouden van jouw webbrowser, 

zodat de site optimaal getoond wordt op jouw computer. 

 

Google Analytics 

Boomfeestdag plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische 

cookies. Dit gebeurt doormiddel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is 

een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). 

Boomfeestdag gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over 

hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij zien welke pagina’s van onze site 

veel of lang bezocht worden en welke niet. Deze informatie is belangrijk voor ons, om 

te zorgen dat wij inhoud blijven bieden die relevant is voor onze bezoekers. Om dit 

statistiekprogramma te kunnen gebruiken zijn cookies nodig. Het statistiekprogramma 

slaat geen persoonlijke informatie op zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer of 

bankgegevens. Wel wordt het unieke IP-adres van uw computer/netwerk door 

Google Analytics gebruikt voor statistische doeleinden. Deze kan door ons niet 

individueel bekeken worden. Wij kunnen dus niet zien wat jij persoonlijk doet op onze 

site. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 

verwerken. Boomfeestdag heeft hier geen invloed op. Boomfeestdag staat Google 

niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere 

diensten van Google, tenzij u aan Boomfeestdag toestemming heeft gegeven. 

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw 

volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten 

van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de 

Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in 

uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden 

en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden twee jaar 

bewaard.  

 

Social media en hyperlinks 

De website bevat hyperlinks naar websites van derden, waaronder social media zoals 

Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor 

uw gemak verstrekt. Boomfeestdag heeft geen zeggenschap over deze websites en 

is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, 

producten of diensten. Ook is Boomfeestdag niet verantwoordelijk of aansprakelijk 

voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke 

programmatuur. Boomfeestdag is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke  



 

 

 

aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van 

derden. 

 

Kijk op de site van de desbetreffende derden om kennis te nemen van hun 

privacyverklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 

stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  

 

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw 

browser te wijzigen. Graag attendeert Boomfeestdag u erop, dat u dan mogelijk niet 

alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

U kun ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out 

cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkomt u dat uw 

gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst de website bezoekt. Wees 

ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies 

via de instellingen van uw browser verwijderd. 

 

Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de 

servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google: 

* https://www.google.com/analytics/terms/nl.html  

* https://policies.google.com/ 
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