
 

COOKIE VERKLARINGBestratings en 
Groenvoorziening G. de Jonge
Bestratings en Groenvoorziening G. de Jonge gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle (8013 TE) aan de 
Pioenstraat 11, hierna te noemen “Bestratings en Groenvoorziening G. de Jonge” hecht veel waarde aan de
privacy van de bezoekers van haar website https//gedejo.nl/, en hetgeen de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent bepaalt. In deze
verklaring zet Bestratings en Groenvoorziening G. de Jonge uiteen wat haar beleid is omtrent Cookies op
haar website https//gedejo.nl/.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze website op jouw computer, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken op onze website
onthouden geen persoonlijke gegevens, zoals uw wachtwoord, naam, adres of leeftijd. De cookies onthouden
alleen uw voorkeuren en interesses. We gebruiken cookies om verschillende redenen. Hieronder leest u meer
over de 3 verschillende categorieën cookies die Bestratings en Groenvoorziening G. de Jonge gebruikt op de
website https//gedejo.nl/.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Deze cookies dragen bij aan
veilig browsen en gebruiken van de functionaliteiten van onze website. Denk daarbij aan het ingelogd
blijven tijdens het bezoeken van de verschillende paginas van onze website, en uw opgegeven
cookiepreferenties. Als uw browser geheel geen cookies van https//gedejo.nl/ accepteert kunt u geen of slechts
beperkt gebruikmaken van de website.

Door middel van beschermingsmechanismes analyseren wij of u, en daarmee uw webbrowser, geen
geautomatiseerd script is met als doel het verstoren van of inbreken op onze website. Hiervoor worden
mogelijk systeem gegevens gedeeld met Google reCAPTCHA tijdens het inloggen en het gebruik van het
contactformulier.

Overzicht van cookies

Cookie overzicht: PHPSESSID

Wij streven ernaar om dit overzicht zo actueel mogelijk te houden. Het overzicht is voor het laatst bijgewerkt
op 26-08-2020.

Hoe kunt u cookies blokkeren of verwijderen?

Wilt u liever niet dat https//gedejo.nl/ cookies plaatst? Dan kunt u deze cookies zelf blokkeren of verwijderen
via de privacyinstellingen van uw browser. De website https//gedejo.nl/ kan hierdoor wel minder snel
werken, of zelfs helemaal niet functioneren. Zie hierboven de uitleg hierover bij “noodzakelijke cookies”.

Cookies blokkeren

Wilt u voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst? Blokkeer dan de mogelijkheid dat cookies worden
opgeslagen op uw computer, tablet of mobiel. Er zijn verschillende mogelijkheden om cookies te blokkeren. Zo
kunt u alle cookies blokkeren, een specifiek type cookie blokkeren of cookies van bepaalde websites
blokkeren. Dit kunt u zelf doen via de privacyinstellingen van uw browser. Bij het blokkeren van cookies
blijven alle cookies staan die al op uw computer, tablet of mobiel aanwezig waren. U kunt daarom beter naast
het blokkeren ook al uw reeds geplaatste cookies verwijderen, door middel van bijvoorbeeld HitmanPro of
MalwareBytes.

Cookies verwijderen



Wilt u alle cookies op uw computer verwijderen? Dat kan. Houd er wel rekening mee dat u door het
verwijderen van cookies minder gebruikersgemak ervaart als u websites bezoekt. Bepaalde instellingen
worden namelijk niet langer bewaard en het kan zijn dat u relevante aanbiedingen misloopt. Overigens
zullen na elk internetbezoek weer cookies op uw computer, tablet of mobiel worden opgeslagen. Tenzij u de
plaatsing van nieuwe cookies hebt geblokkeerd. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in de
toolbar van uw browser. Lees meer op de websites van de browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox of
Google Chrome. Gebruikt u Safari? Dan worden cookies van adverteerders standaard geblokkeerd. U kunt
deze instelling veranderen door rechts bovenin op het symbool voor instellingen te klikken. Vervolgens gaat
u naar ‘Voorkeuren’, tabje ‘Privacy’. U kunt vervolgens kiezen uit 3 instellingen.

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

