
 

 

 

 

Cookiebeleid  
 

Eresdé  is gevestigd aan de Edisonstraat 21, te Harlingen. Dit cookiebeleid van Eresdé 
informeert u over het gebruik van cookies op www.eresdé.nl (hierna samen de "Website") 
en over hoe u dit gebruik kunt beheren. 
 
Wij raden u aan om ook het privacy statement en de gebruiksvoorwaarden te bestuderen 
om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop de Website werkt. 
 
Wat zijn cookies?  
De term 'cookies' duidt op technieken waarbij een klein bestandje met websites wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen. 
 
Bij uw volgende bezoek aan de Website met hetzelfde apparaat (zoals een computer, 
telefoon of tablet) wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen 
herkennen. Hiermee kunnen wij onze website analyseren voor continue verbetering en 
daarmee uw gebruiksgemak vergroten, bijvoorbeeld door u relevante berichten te tonen en 
het doorklikken naar verschillende pagina's gemakkelijker te maken. 
 
Wij maken op de Website gebruik van functionele cookies, analytische cookies, social media-
cookies en advertentie cookies. Deze soorten cookies zijn hieronder nader beschreven: 
 
• Functionele cookies  
Functionele of noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze Website correct 
functioneert. Ook sporen we met behulp van deze functionele cookies fouten in de Website 
op, waardoor we de Website nog meer kunnen verbeteren. Deze cookies zorgen voor een 
beveiligde omgeving en zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat u uw producten in het 
winkelwagentje niet kwijtraakt of dat u uw inloggegevens op kunt slaan zodat u deze niet 
elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Door deze cookies onthoudt de Website bijvoorbeeld 
uw gebruikersnaam en de door u gekozen taal en het gekozen land. 
 
• Analytische cookies  
Analytische cookies zijn voor ons belangrijk omdat ze ons informatie leveren over het 
gebruik van de Website. Deze statistieken geven ons inzicht in het bezoekersaantal en 
gebruik van de Website. Hierdoor kunnen wij inspelen op onze klanten en zo het 
gebruiksgemak verbeteren. Ook herkennen we door deze cookies terugkerende bezoekers 
en kunnen wij daarop inspelen op de Website. Dit betekent concreet dat wij kunnen zien 
hoe u op de Website terecht bent gekomen en wanneer en hoelang u de Website bezoekt of 
gebruikt. 



• Social media-cookies  
Sommige pagina's van de Website bevatten applicaties die verbonden zijn met social media, 
zoals Facebook. Social media-cookies zorgen ervoor dat u op een gemakkelijke manier 
dingen kunt delen. Deze cookies worden door sociale media websites zelf geplaatst. Deze 
partijen herkennen uw cookies op het moment dat u informatie vanaf onze pagina wilt 
delen. Omdat deze informatie dus bij derden terecht komt, is het raadzaam om de privacy- 
en cookieverklaringen van deze partijen regelmatig te raadplegen. 
 
Bewaartermijn van cookies 
Zogenaamde 'sessie cookies' blijven alleen op uw apparaat tijdens bezoek aan de Website. 
Andersoortige cookies blijven ook na uw bezoek aan de Website opgeslagen. De 
bewaartermijnen voor deze cookies verschillen, maar de cookies blijven nooit langer 
opgeslagen dan nodig voor het doeleinde waarvoor zij worden geplaatst. 
 
Beheren van cookies  
U hebt als gebruiker van de Website controle over het toestaan, blokkeren of verwijderen 
van cookies. Kijk daarvoor onder 'Opties', 'Instellingen', 'Tools' of vergelijkbare instellingen 
van uw browser. Houdt er rekening mee dat door het verwijderen of blokkeren van cookies 
bepaalde functies op de website niet volledig meer kunnen werken. Ook is het mogelijk dat 
u na het verwijderen van cookies opnieuw uw voorkeuren zult moeten instellen of opnieuw 
zult moeten inloggen. Meer informatie is te vinden op de volgende websites, afhankelijk van 
de browser die u gebruikt: 
 
• Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-
cookie-files-in-internet-explorer 
• Voor Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL 
• Voor Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl 
• Voor Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Cookies-verwijderen-om-
de-gegevens-te-wissen-die-websites-op-uw/ta-p/8668 
• Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html 
 
Meer algemene informatie over cookies en over het wijzigingen van uw cookie instellingen 
kunt u vinden op www.allaboutcookies.org. 
 
Overzicht van cookies  
Op de Website vindt u een lijst van cookies die door Eresdé en door externe partijen worden 
geplaatst op de Website. Vanwege het feit dat het internet en de betrokken externe partijen 
een niet-statisch karakter hebben, vormt dit overzicht een momentopname. Het kan daarom 
zo zijn dat niet alle actuele cookies en/of websites direct in dit overzicht te vinden zijn of dat 
sommige weergegeven cookies juist al zijn aangepast of vervallen. Eresdé streeft ernaar het 
overzicht zo actueel mogelijk te houden en staat u graag te woord via info@eresde.nl indien 
u vragen of opmerkingen heeft. 
 
Wijzigingen in het cookiebeleid  
Wijziging van dit cookiebeleid wordt bekend gemaakt op de deze pagina en gaan in werking 
vanaf het moment dat zij op deze pagina staan. 


