
 

E-BIKE OUTDOOR Cookie Verklaring 

 
Wat is een cookie? 
E-Bike Outdoor maakt gebruik van cookies en andere web technologieën, waarmee het gebruik van 
de website geanalyseerd kan worden. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de server van een website op jouw 
computer of mobiele apparaat. Op een later moment kan de server de inhoud van deze cookie 
raadplegen of lezen. De webbrowser regelt de instellingen van de cookies. Hieronder beschrijven wij 
welke cookies er worden geplaatst en met welk doel we dat doen. 

Instellingen onthouden 
Cookies worden gebruikt om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden en om ervoor te zorgen 
dat we dit niet telkens opnieuw aan jou te hoeven vragen. Het gaat om de volgende instellingen en 
voorkeuren: 

- De mogelijkheid om ingelogd te blijven 

- Om te onthouden voor welke cookies je je goedkeuring hebt gegeven 

- Om ervoor te zorgen dat je dezelfde advertentie niet te vaak ziet. 

- Het weergeven van je locatie in Google Maps en de mogelijkheid bieden om een 
routebeschrijving te maken 

Je hebt de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren in jouw browser. Dat betekent dat je je 
voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren als je onze website bezoekt. 

Functioneren van de website 
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal functioneert. Deze functionele 
cookies zullen alleen voor dit doel worden gebruikt. Deze cookies gebruiken we als volgt: 

- Onthouden van je taalvoorkeuren 

- Weergave instellingen, zoals tekstgrootte, kleuren, e.d. te onthouden 

- Om je te verzoeken om vragen in te vullen 

- Om je te verzoeken om je aan te melden voor onze nieuwsbrief 

- Onthouden van je naam, e-mailadres e.d. om ervoor te zorgen dat je dit niet opnieuw hoeft 
in te vullen iedere keer dat je onze website bezoekt. 

Je hebt de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren in jouw browser, maar dat kan de werking van 
onze website op een negatieve manier beïnvloeden. 

Volgen en profileren 
We gebruiken tracking cookies om een profiel van jou te creëren. We kunnen deze cookies ook 
raadplagen in het geval dat je een andere website in ons netwerk bezoekt. Op deze manier kunnen 
we zien welke andere websites je hebt bezoekt naast onze website. 
Het profiel dat we van jou opstellen wordt gebruikt om aan de hand van jouw profiel advertenties te 
laten zien die voor jou relevant zijn. Als je jouw email adres met ons hebt gedeeld via onze website 
zullen we dit profiel verbinden met jouw profiel in onze CRM database. 

 



Social media buttons 
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen “liken” of delen op sociale 
netwerken zoals Facebook, Instagram en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes 
code die van o.a. Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. 
Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook/Instagram of YouTube om 
te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Google analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics” dienst. 
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 
invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 
andere Google diensten. 

 
E-BIKE OUTDOOR laat u de volgende keuze in cookie instellingen zien: 
 

• Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Waaronder het 
toegang krijgen tot beschermde onderdelen van de website. Er zijn ook cookies voor 
geanonimiseerde analyse opgenomen. 
 

o Cookies die informatie verzamelen zodat wij het gebruik van de website kunnen meten. Dit 
stelt ins in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk voor u te maken. 
 

o Cookies waarmee advertenties kunnen worden afgestemd op uw internetgedrag. Door deze 
cookies te accepteren kan uw internetgedrag gemonitord worden door 
advertentienetwerken. 

 
De cookie instellingen wijzigen 
In het geval je niet langer wil dat cookies worden opgeslagen, dan kan je de instellingen van de 
webbrowser aanpassen zodat de cookies standaard worden geweigerd. Meer informatie over het 
aan- en uitzetten en het verwijderen van cookies kan je vinden in de ‘help’ functionaliteit van je 
browser of ga naar https://cookies.insites.com/disable-cookies/. Als je bepaalde cookies weigert dan 
is het mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert. 


