COOKIEVOORWAARDEN
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele
telefoon opgeslagen worden door websites die u bezoekt. Een website kan
één of meerdere cookies opslaan.

Wat wordt er opgeslagen?

De informatie die opgeslagen wordt bestaat vaak uit navigatie gegevens over
uw bezoek aan de website. Door dit goed bij te houden, kan de website u
tijdens uw bezoek beter begeleiden door de verschillende pagina’s.
Vaak worden cookies ook gebruikt om uw voorkeursinstellingen op te slaan.
Bijvoorbeeld het onthouden van uw NAW-gegevens.

Waarom een cookie opslaan?

Wanneer u eenzelfde website een week later opnieuw bezoekt, dan kan zo’n
website de cookies die het de laaste keer heeft opgeslagen weer opvragen.
De gegevens die hierin staan kan de website gebruiken om uw navigatie
gegevens en voorkeursinstellingen weer terug te zetten. Zo kan de website op
een inlogpagina alvast uw gebruikersnaam invullen, of kan een webwinkel de
producten tonen die u als laatst bekeken heeft.
Oftewel: Cookies bieden de mogelijkheid om een website persoonlijker en
gebruiksvriendelijker te maken.

Wie kan de cookie informatie inzien?

Alleen uzelf heeft volledige toegang tot alle cookies van iedere bezochte
website op uw apparaat. Veel browsers bieden tegenwoordig opties om
cookies eenvoudig in te zien (en eventueel te verwijderen of te blokkeren).
Voor een website ligt deze toegankelijkheid anders: Wanneer een cookie
opgeslagen wordt dan wordt het gekoppeld aan de domeinnaam van de
website. Een website kan alleen cookies inzien van dezelfde domeinnaam.
Bijvoorbeeld de website: www.een-voorbeeld-domein.test kan geen cookies
opvragen die aangemaakt zijn door de website: www.een-ander-voorbeelddomein.test.

De volgende soort cookies gebruiken wij:

•	
Tracking cookies: Met behulp van deze cookies wordt het gebruik van
tibbaa.com bewaard. De verzamelde gegevens zijn inclusief uw IP adres.
Met deze cookies kunnen wij aan de hand van uw eerder ingevulde
gegevens uw gegevens automatisch invullen. Dit zodat het verloop van
dingen sneller gaat.
U kunt via deze pagina ten alle tijden uw toestemmingen veranderen. Let
op: de instellingen die u kiest zijn alleen geldig voor het apparaat waarmee u
tibbaa.com bezoekt.

Liever geen cookies?

Wilt u toch liever dat er geen enkele cookie opgeslagen wordt op uw
apparaat? Dan kunt u de instellingen van uw browser aanpassen. Voor hulp:
klik hieronder op het type browser dat u gebruikt.
•
•
•
•
•

Microsoft EDGE
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Google Chrome

Wijzigingen cookievoorwaarden

Tibbaa.com behoudt zich het recht voor haar cookievoorwaarden van tijd
tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere
ontwikkelingen. U dient deze cookievoorwaarden dan ook regelmatig te
raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. Heeft u nog steeds
vragen, neem contact op met tibbaa.com via support@tibbaa.com

