
 
 

 
De Entertainmentshop.nl|KVK: 73008982|BTW: NL 0014.2578.B05 |  Info@de-entertainmentshop.nl 

 

Privacy 

Wij hopen van harte dat u voor de cookies op deze website uw toestemming wilt geven zodat wij 

onze service optimaal kunnen aanbieden. 

De cookies die door deze website worden gegenereerd worden niet gebruikt voor het verzamelen 

van persoonlijke gegevens. Zij worden gebruikt om inzage te krijgen in het surfgedrag van de 

bezoekers in relatie tot onze website. 

De gegevens die worden verzameld worden behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en 

worden niet beschikbaar gesteld aan andere partijen. 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door websites op de computer van gebruikers wordt 

opgeslagen om informatie te onthouden. Cookies hebben meestal een beperkte levensduur. De 

website kan hiermee communiceren, ook wanneer de website op een later tijdstip weer bezocht 

wordt. Een cookie kan geen virus op een computer plaatsen. 

Waarvoor wordt een cookie gebruikt? 

De informatie in een cookie is specifiek voor u en de website. 

Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van uw gebruikersnaam bij een 

inlogsysteem zodat die niet steeds ingevuld hoeft te worden. Of voor het onthouden van de inhoud 

van een winkelwagen tijdens het proces van online winkelen. 

Er zijn ook cookies die gebruikt worden om bijvoorbeeld te kijken hoeveel bezoekers er op de 

website komen en welk surfgedrag zij vertonen. Dit is voor websitebeheerders zeer waardevolle 

informatie waarmee zij de website en de aangeboden service kunnen verbeteren. Dit type cookies 

wordt meestal geleverd door buitenstaand bedrijf zoals Google en wordt dan ook wel “third party 

cookies” genoemd. Een websitebeheerder heeft geen directe controle over deze cookies als hij 

gebruik maakt van deze service op zijn website. 

Wetgeving cookies 

Met ingang van 5 juni 2012 is er in Nederland een wet in werking getreden over het plaatsen van 

cookies. De wet maakt hierbij onderscheid tussen cookies die nodig zijn voor het goed functioneren 

van de website en cookies die dat niet zijn. Voor die laatste categorie stelt de wet dat er eerst 

toestemming gegeven moet worden door de websitebezoeker voordat een website dergelijke 

cookies mag plaatsen. Ook cookies voor het bijhouden van webstatistieken vallen in deze categorie. 

De wet geldt ook voor alle buitenlandse websites die in Nederland worden bekeken. 

Meer info over deze cookiewet: http://www.opta.nl/nl/download/publicatie/?id=3595 
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Welke cookies gebruikt deze site? 

Google Analytics 

Google Analytics plaatst deze cookies om inzage te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers in 

relatie tot de website. 

▪ __utma 

▪ __utmb 

▪ __utmc 

▪ __utmz 

Google Analytics privacy policy: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Twitter 

Twitter plaatst een cookie als gevolg van de aanwezigheid van een Twitter widget. 

▪ guest_id 

Twitter privacy policy: https://twitter.com/privacy 

YouTube 

YouTube plaatst cookies als gevolg van de aanwezigheid van één of meerdere ge-embedde video’s. 

▪ VISITOR_INFO1_LIVE 

▪ Use_hitbox 

▪ PREF 

YouTube verwijst voor zijn privacy policy naar die van 

Google: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ 

Cookie Control 

Cookie Control plaatst deze cookies voor het onthouden van uw voorkeuren over het wel of niet 

plaatsen van cookies. 

▪ CivicShowCookieIcon 

▪ CivicAllowCookies 

Cookie Control privacy policy: http://www.civicuk.com/privacy-statement 

Uitschakelen cookies in browsers 

Cookies kunnen in de meeste browsers geheel of gedeeltelijk worden uitgezet. Het uitschakelen van 

cookies kan er voor zorgen dat sommige websites niet goed meer functioneren. 
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Cookie-instellingen: 

Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 

Firefox 

http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen 

Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Safari 

http://support.apple.com/kb/PH5042 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Flash Player 

http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager06.

html 

Tot slot 

De bovenstaande informatie was correct op het moment van publicatie. Houd er rekening mee dat 

onze leveranciers het gebruik van hun cookies kunnen wijzigen zonder ons te informeren. 
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