Cookiebeleid
De websites van Timber and Building Supplies Holland N.V. , hierna: Tabs Holland maken gebruik van
verschillende soorten cookies. Wij vinden dat je zelf controle moet blijven houden over jouw online
privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en
voor welke doeleinden.
●

●

●

●

●

●

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon
plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw
websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden in sommige gevallen
persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een
volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw
wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.
Voor welke websites geef ik toestemming?
Momenteel gelden de cookie-instellingen voor de voor de voornoemde websites. In een later
stadium worden eventueel ook andere domeinen toegevoegd. Door toestemming te geven voor het
plaatsen van cookies op één van deze domeinen, geef je direct ook toestemming voor het plaatsen
van cookies op de andere domeinen en om de data over deze domeinen heen te combineren.
Mocht je dit niet dan kun je op elk domein jouw cookie-instellingen aanpassen. Wij zorgen ervoor
dat dit op alle domeinen wordt aangepast.
Welke typen cookies plaatsen wij?
We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen
we altijd en hiervoor is geen toestemming nodig. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te
laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je
dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een
voorbeeld van een niet-functioneel cookie. Deze is namelijk niet nodig voor het goed laten
functioneren van de website. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en waar
we onze website kunnen verbeteren. Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies,
plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende
doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken we
cookies om op verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om
relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.
Functionele cookies:
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies
worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet
accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de
website.
Analytische cookies:
Door gebruik te maken van statistische analytische cookies kunnen we het gedrag van bezoekers
op onze websites meten. Wij gebruiken deze data om de websites te optimaliseren. Deze cookies
zijn onder te verdelen in cookies om te meten, cookies om onderzoek te doen en cookies om
verbeteringen te testen. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de
data. Google Analytics cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij hebben de
benodigde maatregelen gernomen om Google Analytics zo privacy vriendelijk mogelijk voor u in te
stellen zodat uw gegevens niet met andere partijen worden gedeeld anders dan Google. Verder
hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Voor meer informatie over wat
Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring Google. Deze
verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.
Cookies voor marketing en personaliseren
De data die wij verzamelen op onze websites wordt gebruikt om jouw bezoek zo relevant mogelijk
te maken. Ga je akkoord met onze cookies, dan kunnen we jouw online gedrag nadat je bent

ingelogd combineren met persoonsgegevens die je online achterlaat
of eerder aan ons hebt
verstrekt bijvoorbeeld omdat je producten bij ons hebt gekocht in onze winkels]. Zo kunnen onze
producten en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op jouw situatie.
Daarnaast gebruiken we online advertenties. Wij gebruiken online advertenties om onze
producten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag
te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van tools van
Google, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn. Wij delen ons klantenbestand niet
met hen. Op deze manier kunnen we gerichter, relevanter en efficiënter adverteren .
Deze cookies maken het mogelijk om:
o
o
o
o

bij te houden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak
dezelfde advertenties te zien krijgt.
bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken
bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op
een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
bij te houden of je al bepaalde producten of diensten van ons hebt afgenomen. Je zult dan
geen onnodige advertenties te zien krijgen.

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze
advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om jou relevantere
advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.
Voor meer informatie over wat Google en de volgende social media platforms met opgeslagen data
doet, verwijzen we u naar hun eigen privacy verklaringen:
●
●
●
●
●
●

Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube: https://www.youtube.com/account_privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy
Deze privacyverklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

●

Overzicht van cookies die wij plaatsen
Via de cookiebanner op onze websites ziet u direct een overzicht van alle cookies die wij (kunnen)
plaatsen. Sommigen mogen wij alleen na uw toestemming plaatsen. U kunt op elk moment uw
instellingen wijzigen en uw toestemming intrekken.

●

Voor meer informatie over cookies kun je terecht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies en
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies.

●

De cookiebanner en deze verklaring (ons cookiebeleid) maken onderdeel uit van ons algemene
privacyverklaring. Hierin vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt
opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

