
Sundowner Cookie toestemming tekst  
 

 
1. Cookiemelding op de website 
 
Tekst = We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk 
beleeft. Wilt u niet dat uw gegevens opgeslagen worden middels deze cookies? Klik dan 
simpelweg op de knop ‘liever niet’. Lees meer. 
Tekst knop ja = Prima hoor 
Tekst knop nee = Liever niet 
 

 
 
2. Pagina op de website 

Over uw cookietoestemming 
Alles wat Sundowner doet is bedoeld om u als bezoeker te voorzien van de best mogelijke 
informatie. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies en pixels. Wilt u niet dat uw 
gegevens opgeslagen worden middels deze cookies? Klik dan op de knop ‘liever niet’.  

Analytische cookies 
Wij maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies gebruiken wij om bezoekstatistieken te 
verzamelen. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website en 
kunnen we de gebruikerservaring verbeteren. De cookies verzamelen informatie over bijvoorbeeld 
welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang en welke links er worden aangeklikt.  
 
 
Google Analytics 

Wij maken gebruik van de Google Analytics pixel maar we hebben de informatie die daardoor 
gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Uw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij 
delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op 
basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden uw gegevens ook niet bij 
over meerdere apparaten.  

● Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.  
● Lees hier meer over hoe Google omgaat met uw data.  

Tracking cookies 
Tracking cookies zijn cookies die, binnen onze website, het surfgedrag van een bezoeker volgen. 
Deze advertentie cookies gebruiken wij om een interesseprofiel van uw bezoek samen te stellen 
waardoor we gerichter kunnen adverteren. 
 

https://www.google.com/intl/nl/cloud/security/gdpr/


Google Ads remarketing 

Deze website maakt gebruik van de retargeting opties van Google. Dit maakt het mogelijk om 
bezoekers aan onze website die al eerder belangstelling hebben getoond, gericht te benaderen 
met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het 
Google Netwerk. Dit vindt plaats op basis van een cookie, die geen persoonsgegevens opslaat 
maar wel het eerdere gebruik op de website opslaat. Deze cookie wordt opgeslagen op uw 
computer of mobiele telefoon.  

● Deze cookies worden maximaal 540 dagen bewaard.  
● Lees hier meer over hoe Google Ads omgaat met uw data. 
● Afmelden voor de Google cookie kan hier.  

 
 
Afmelden en wijzigen 

Wilt u niet dat uw gegevens opgeslagen worden middels deze cookies? Klik dan simpelweg op de 
knop ‘liever niet’. De site blijft dan wel volledig werken. Heeft u spijt en wilt u uw cookie 
toestemming wijzigen? Wis dan de cookies in uw browser, ververs de pagina en u zult de 
cookiemelding opnieuw in beeld krijgen. 
 
Contact en vragen 

Heeft u vragen over onze cookie toestemming of wilt u dat uw gegevens aangepast worden? 
Neem dan contact met ons op via de contactpagina. Wij zorgen ervoor dat uw informatie binnen 
één maand wordt aangepast.  
 
 
 

 
 
Tekst bij contactformulier 

Wij gebruiken deze gegevens alleen om contact met u op te nemen, niet voor commerciële 
doeleinden zoals advertenties. De gegevens worden maximaal [tijd] bewaard.  
 

http://www.google.com/privacy/ads/
https://adssettings.google.com/authenticated

