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1. Over cookies 

Websites gebruiken technieken die gebruiksvriendelijkheid vergroten en die de site zo 

interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De meest bekende voorbeelden van 

dergelijke technieken zijn cookies en scripts (gezamenlijk genoemd: “cookies”). Cookies 

kunnen door websitehouders of derde partijen worden gebruikt, bijv. adverteerders, die 

communiceren via de website die je bezoekt. 

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer 

of een e-mailadres, uit cookies worden gehaald. Daarom kunnen cookies niet worden gebruikt 

voor e-mail- en telemarketingcampagnes. 

Wij vinden het zeer belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en waar deze 

voor worden gebruikt. De reden hiervoor is dat wij je privacy en gebruiksvriendelijkheid 

zoveel mogelijk willen garanderen. Hieronder lees je meer over de cookies die worden 

gebruikt door en via onze website en voor welke doeleinden. 

Deze cookieverklaring is van toepassing op www.dutchdefence.nl van DUTCHDEFENCE 

B.V. (Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 7). 

2. Waar gebruiken wij cookies voor? 

Wij gebruiken cookies om de volgende redenen: 

1. om de website juist te laten functioneren 

2. om het gebruik van de website te meten 

3. om de pagina’s op deze website via social media te delen 

4. om advertenties op onze website en de websites van anderen weer te geven 

5. om de website aan jouw interesses aan te passen 

3. Cookies voor het juist functioneren van de website 

Onze website gebruikt cookies voor: 

1. het onthouden van producten die je tijdens het online winkelen aan je winkelwagen 

toevoegt; 

http://www.dutchdefence.nl/


2. het onthouden van informatie die je op verschillende pagina’s tijdens het betalen of 

bestellen invoert, zodat je deze informatie niet iedere keer hoeft in te voeren; 

3. winkelvoorkeuren, zoals taal, locatie, gewenste aantal weer te geven zoekresultaten, 

enz.; 

4. het lezen van je browserinstellingen, zodat de website zo goed mogelijk op je scherm 

kan worden weergegeven; 

5. het controleren van misbruik van onze websites en diensten, bijvoorbeeld door het 

aantal opeenvolgende mislukte pogingen tot aanmelden te registreren; 

6. het geleidelijk belasten van de website, zodat deze toegankelijk blijft; 

7. het bieden van de mogelijkheid tot het opslaan van aanmeldgegevens, zodat je deze 

niet iedere keer hoeft in te voeren; 

8. het mogelijk maken van het reageren op onze website. 

Hieronder presenteren we een lijst van de cookies die we gebruiken, welke gegevens deze 

verzamelen, en hoe lang deze worden gebruikt. Als je informatie wilt over de cookies die 

derde partijen plaatsen en de gegevens die ze hier mogelijk mee verzamelen, kun je de 

verklaringen van deze partijen over dit onderwerp op hun eigen website vinden; zie de links 

hieronder. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen veranderen. Dit 

ligt buiten onze controle 

   

 

4. Cookies voor het meten van het gebruik van de website 

Om te bepalen welke delen van de websites het meest interessant zijn voor bezoekers, 

proberen we continu via de software van een derde partij te meten hoeveel bezoekers naar 

onze website komen en welke gedeeltes het meest worden bekeken. We gebruiken hier 

cookies voor. 

De informatie die we op deze manier verzamelen wordt in statistieken omgezet. Deze 

statistieken geven ons inzicht in de hoeveelheid bezoeken aan onze website, waar gebruikers 

de meeste tijd doorbrengen, enz. Dit geeft ons de mogelijkheid om de structuur, navigatie en 

inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor jou te maken. We gebruiken deze 

statistieken en andere rapportages niet voor het identificeren van personen. 

We gebruiken cookies voor: 

1. het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze internetpagina’s; 

2. het bijhouden van de hoeveelheid tijd die elke bezoeker op onze internetpagina’s 

doorbrengt; 

3. het bijhouden van de volgorde waarin een gebruiker de verschillende pagina’s op onze 

website bezoekt; 

4. het achterhalen van de onderdelen van onze site die moeten worden aangepast; 

5. het optimaliseren van de website. 

Hieronder presenteren we een lijst van de cookies die we gebruiken, welke gegevens deze 

verzamelen, en hoe lang deze worden gebruikt. Als je informatie wilt over de cookies die 

derde partijen plaatsen en de gegevens die ze hier mogelijk mee verzamelen, kun je de 

verklaringen van deze partijen over dit onderwerp op hun eigen website vinden; zie de links 



hieronder. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen veranderen. Dit 

ligt buiten onze controle. 

 

  

5. Cookies voor het laten zien van advertenties op andere 

websites 

Als je toestemming hebt gegeven, kunnen wij (en de relevante derde partijen) je 

internetgedrag op onze website en op websites van derde partijen in de gaten houden via 

informatie verkregen uit tracking- en advertentiecookies. Dit geeft ons de mogelijkheid om 

relevante advertenties en producten aan jou te laten zien en om jou persoonlijke aanbiedingen 

op onze website en op de websites van derde partijen te doen op basis van jouw interesses en 

om in de gaten te houden via welke websites van derde partijen je onze website hebt bereikt. 

 

Hieronder presenteren we een lijst van de cookies die we gebruiken, welke gegevens deze 

verzamelen, en hoe lang deze worden gebruikt. Als je informatie wilt over de cookies die 

derde partijen plaatsen en de gegevens die ze hier mogelijk mee verzamelen, kun je de 

verklaringen van deze partijen over dit onderwerp op hun eigen website vinden; zie de links 

hieronder. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen veranderen. Dit 

ligt buiten onze controle 

   

6. Andere/ niet vermelde cookies 

Vanwege de manier waarop het internet en websites werken, hebben we mogelijk niet altijd 

inzicht in de cookies die door derde partijen via onze website worden geplaatst. Dit is vooral 

het geval als onze internetpagina’s ‘ingebedde elementen’ bevatten; dit zijn teksten, 

documenten, afbeeldingen of filmpjes die zijn opgeslagen op de website van een andere partij, 

maar worden weergegeven op, in of via onze website. Hieronder kun je een lijst van deze 

cookies bekijken. 

Mocht je cookies op onze website tegenkomen die binnen deze categorie vallen, maar die we 

hierboven niet hebben vermeld, laat ons dit weten. Als alternatief kun je direct contact 

opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsen, wat de reden hiervoor is, 

wat de levensduur van de cookie is en op welke manier jouw privacy wordt beschermd. 

 

  

7. Browserinstellingen 

Als je niet wilt dat websites cookies op je computer plaatsen, kun je je browserinstellingen 

veranderen, zodat je een waarschuwing krijgt voordat cookies worden geplaatst. Je kunt de 

instellingen ook aanpassen op een manier dat je browser alle cookies of alleen de cookies van 

derde partijen weigert. Je kunt ook je cookies verwijderen die al zijn geplaatst. Let erop dat je 

de individuele instellingen van elke browser zult moeten veranderen op elke computer die je 

gebruikt. 



Je moet je er bewust van zijn dat, als je geen cookies wilt, we niet kunnen garanderen dat 

onze website goed werkt. Sommige functies van de website kunnen verloren raken of 

sommige websites kun je misschien helemaal niet meer zien. Daarnaast betekent het weigeren 

van cookies niet dat je helemaal geen advertenties meer krijgt te zien. In dit geval worden 

advertenties niet meer aangepast op je interesses en zullen deze vaker worden herhaald. 

Het aanpassen van je instellingen verschilt per browser. Indien nodig, bekijk de helpfunctie 

van je browser. Als je cookies van specifieke partijen wilt uitschakelen, kun je dit doen via 

www.youronlinechoices.com/nl/.  

8. Eindobservaties 

We zullen deze verklaringen eens in de zoveel tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat de regels 

voor onze website of cookies worden aangepast. We kunnen te allen tijde en zonder 

waarschuwing vooraf de inhoud van de verklaringen en de cookies in deze lijst aanpassen. Je 

kunt deze internetpagina bekijken voor de laatste versie.  

Als je vragen hebt over ons cookiebeleid, kun je het CONTACTFORMULIER (LINK NAAR 

CONTACTPAGINA) op onze website gebruiken. Je kunt ook contact opnemen via de 

gegevens hieronder. 

Bekijk onze PRIVACYVERKLARING (LINK NAAR PRIVACYBELEID: 

https://www.dutchdefence.nl/privacy) om te bekijken hoe je je persoonlijke gegevens kunt 

controleren of voor meer informatie over hoe je je rechten kunt uitoefenen. 

DUTCH DEFENCE B.V. 

Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 7 

8331 JZ Steenwijk, Nederland 

KVK 72153504 

BTW-nummer: NL859007467B01 

Cookievoorkeuren 

Functionele en analytische cookies 

We gebruiken cookies voor het juist functioneren van de website en voor het meten van het 

gebruik van de website. Functionele cookies zijn nodig voor het gebruik van de website, 

bijvoorbeeld om een bestelling af te ronden. Analytische cookies zijn nodig voor het meten 

van je gebruik van de website en om het maximale uit je bezoek te halen 

Marketingcookies 

We gebruiken marketingcookies om je persoonlijke advertenties op de website van anderen te 

laten zien en om je ervaring op de website persoonlijker te maken.  

https://www.dutchdefence.nl/privacy
https://www.dutchdefence.nl/privacy


Je kunt je cookievoorkeuren altijd aanpassen op dutchdefence.nl/cookies. Voor extra 

informatie over de manier waarop wij je persoonlijke gegevens verwerken, bekijk je onze 

privacyverklaring hier. 

https://www.dutchdefence.nl/cookies
https://www.dutchdefence.nl/privacy

