Cookies
Cookies zijn bedoeld om uw bezoek aan Slaapkamerweb.nl comfortabeler te maken. Dit
betreffen namelijk kleine tekstbestanden die door uw browser op worden geslagen in het
geheugen of de harde schijf van uw apparaat. Deze cookies kunnen uw apparaat of de
bestanden die hierop zijn opgeslagen niet beschadigen.
Slaapkamerweb.nl maakt gebruik van de volgende cookies:
-

Functionele cookies
Marketing cookies
Analyserende cookies

Functionele cookies
Slaapkamerweb.nl wilt u graag zoveel mogelijk voorzien van gemak. Door de cookies te
verzamelen, ontvangen wij informatie over het gebruik van onze website. Met behulp van
deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en aanpassen om uw bezoek nog
comfortabeler te maken. Om deze informatie te ontvangen, gebruiken wij op onze website
functionele cookies. Deze slaat gegevens van uw vorige bezoek op, zodat bijvoorbeeld de
website sneller wordt geladen of dat de gekozen producten in uw winkelwagen blijven
staan.

Marketing / Tracking cookies
Met behulp van marketing cookies wordt onze website op u persoonlijk afgestemd. Hier valt
onze remarketing onder via Google Analytics en Addthis. Addthis is een programma
waarmee u gegevens kunt delen via social media sites zoals Facebook, Twitter en de e-mail.

Analyserende cookies
Verder gebruiken wij cookies voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij zien welke pagina’s
van onze website veelal worden bezocht en welke producten er worden bekeken. Met
behulp van deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren. Dit wordt door
ons gedaan via een extern marketingbureau. Uiteraard wordt hierbij uw privacy
gewaarborgd. Daarom hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten,
wordt uw IP-adres geanonimiseerd en delen wij uw gegevens niet. Eveneens maken wij geen
gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

Verwijderen van cookies
Bent u niet akkoord met de geplaatste cookies dan kunt u deze cookies verwijderen en het
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Cookies kunnen bij de meeste browsers worden
verwijderd door bij de menubalk van de browser naar “Help” toe te gaan. Wanneer u de
cookies weigert en/of verwijdert, kan het zijn dat u niet optimaal gebruik kan maken van
onze website.
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