
 

COOKIES BELEID 

 

ACHTERGROND 

In overeenstemming met de Spaanse regelgeving met betrekking tot het gebruik van cookies 

in verband met de levering van elektronische communicatiediensten, vervat in Koninklijk Besluit 

Wet 13/2012 van 30 maart, informeren wij u hierbij over de cookies die op de website van 

DAESBO, S.L. worden gebruikt. (ook de verstrekker) en de reden voor het gebruik ervan. Evenzo 

informeren wij u dat u door op de website te surfen, toestemming geeft voor het gebruik ervan. 

 

WAT ZIJN COOKIES? 

Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde 

websites bezoekt. Met cookies kan een website onder meer informatie over het surfgedrag van 

een gebruiker of zijn computer opslaan en opvragen, en afhankelijk van de informatie die ze 

bevatten en de manier waarop u uw computer gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om de 

gebruiker te herkennen. Cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en 

zijn computer of apparaat en geven geen referenties aan de hand waarvan zijn persoonlijke 

gegevens kunnen worden achterhaald. 

 

COOKIES DIE ONDER DE VERORDENING VALLEN EN VRIJGESTELDE 

COOKIES 

Volgens de EU-richtlijn zijn de cookies waarvoor de geïnformeerde toestemming van de gebruiker 

vereist is, analytische cookies en advertentie- en affiliatiecookies, met uitzondering van die van 

technische aard en die welke noodzakelijk zijn voor de werking van de website of voor de levering 

van diensten waarom de gebruiker uitdrukkelijk heeft verzocht. technische cookies en cookies die 

noodzakelijk zijn voor de werking van de website of voor de levering van diensten waarom de 

gebruiker uitdrukkelijk heeft verzocht, zijn hiervan uitgezonderd. 

 

 

SOORTEN COOKIES 

a) Afhankelijk van de entiteit die ze beheert, zijn er first-party cookies (cookies die naar de 

eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein die door 

de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt 

geleverd) en third-party cookies (cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker 

worden gestuurd vanaf een computer of domein die niet door de uitgever wordt beheerd, 

maar door een andere entiteit die de door middel van de cookies verkregen gegevens 

verwerkt) 

b) Afhankelijk van hoe lang ze actief blijven, zijn er sessiecookies (bedoeld om gegevens te 

verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt) en persistente cookies 

(waarbij de gegevens in de terminal worden opgeslagen en toegankelijk en verwerkbaar zijn  

 



 
 

gedurende een door de voor de cookie verantwoordelijke partij vastgestelde periode, die kan 

variëren van een paar minuten tot verscheidene jaren). 

c) Afhankelijk van het doel waarvoor zij de door hen verzamelde informatie verwerken, kunnen zij: 

- Technische cookies (noodzakelijk voor het gebruik van de website en de levering van de 

gecontracteerde dienst), 

- Cookies voor persoonlijke aanpassing (die de gebruiker toegang geven tot de dienst met 

vooraf bepaalde kenmerken, zoals taal, browsertype, regionale instellingen, enz.) 

- Analytics cookies (informatie verzamelen over het gebruik van de website), 

- Reclame Cookies (informatie verzamelen over de persoonlijke voorkeuren en keuzes van 

gebruikers), 

- Affiliate Cookies (zij maken het mogelijk bezoeken van andere websites, waarmee de website 

een affiliatiecontract heeft, te traceren). 

 

 

SOORTEN COOKIES DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT 

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn sessiecookies, permanente cookies, technische 

cookies, analytische cookies, eigen cookies en cookies van derden, en stellen ons in staat informatie 

op te slaan en te raadplegen met betrekking tot de taal, het gebruikte type browser en andere 

algemene kenmerken die vooraf door de gebruiker zijn gedefinieerd. De gebruikte cookies zijn in elk 

geval van tijdelijke aard en hebben als enig doel het surfen efficiënter te maken. In geen geval 

leveren deze cookies zelf persoonsgegevens op en ze worden niet gebruikt om dergelijke gegevens 

te verzamelen. 

 
Het gebruik van cookies biedt bijvoorbeeld voordelen: 

- het voor de gebruiker gemakkelijker maakt om te surfen en toegang te krijgen tot de 

verschillende diensten die deze website aanbiedt; 



 
 

- wordt vermeden dat de gebruiker de vooraf bepaalde algemene kenmerken moet 

configureren telkens wanneer hij/zij de website bezoekt; en 

 
 

Naam Type Vervaldatum Doel Klasse 

1P_JAR ANALYTIEK 25 dagen Deze cookies 

worden gebruikt om 

informatie te 

verzamelen over 

hoe bezoekers onze 

website gebruiken. 

Wij gebruiken de 

informatie om 

rapporten op te 

stellen en om de 

website te 

verbeteren. Deze 

cookies worden 

alleen geassocieerd 

met een anonieme 

gebruiker en zijn 

computer/toestel, 

zonder dat er 

referenties worden 

gegeven waardoor 

wij persoonlijke 

gegevens kunnen 

achterhalen. Zij 

verzamelen het 

aantal bezoekers 

aan de website, de 

duur van de 

bezoeken, de 

browser, het type 

terminal, de plaats 

van herkomst van de 

bezoekers. 

aanhoudend 



 

_ga ANALYTIEK 2 jaren Het wordt 

gebruikt om 

gebruikers te 

onderscheiden

. 

Wij gebruiken 

een dienst 

genaamd 

Google Analytics 

om gegevens te 

verzamelen over 

het aantal 

bezoeken aan 

de pagina's van 

onze website en 

het gebruik dat 

bezoekers maken 

van de website. 

Dit helpt ons om 

het ontwerp van 

de website te 

optimaliseren. 

aanhoudend 



 

_gid ANALYTIEK 24 uren Het wordt 

gebruikt om 

gebruikers te 

onderscheiden

. 

Wij gebruiken 

een dienst 

genaamd 

Google Analytics 

om gegevens te 

verzamelen over 

het aantal 

bekeken pagina's 

op onze website 

en het gebruik 

van bezoekers op 

de website. Dit 

helpt ons om het 

ontwerp van de 

website te 

optimaliseren. 

aanhoudend 

_gat ANALYTIEK 1 minuut Het wordt gebruikt 

om gebruikers te 

onderscheiden. Wij 

gebruiken een 

dienst genaamd 

Google Analytics 

om gegevens te 

verzamelen over 

het aantal 

bekeken pagina's 

op onze website en 

het gebruik van 

bezoekers op de 

website. Dit helpt 

ons om het 

ontwerp van de 

website te 

optimaliseren. 

sesión 



 

_gac ANALYTIEK 90 dagen Omvat geen 

campagne-

informatie over 

de gebruiker. Als 

u uw Google 

Analytics- en 

Google Ads-

accounts hebt 

gekoppeld, 

zullen de 

hashtags voor 

websiteconversi

e deze cookie 

lezen, tenzij u dit 

uitschakelt.  

conversie 

hashtags zal dit 

cookie lezen, 

tenzij u het 

uitschakelt.. 

aanhoudend 

_icl_current_langu 

age 

PERSONALISATIE 2 jaren Noodzakelijk 

voor het gebruik 

van de website 

en de levering 

van de 

gecontracteerd

e dienst. 

aanhoudend 

AWSALB TECHNIEK 7 dagen Met deze cookies 

kunnen wij 

serververkeer 

toewijzen om de 

gebruikerservarin

g zo soepel 

mogelijk te laten 

verlopen. 

 

Een zogenaamde 

load balancer 

wordt gebruikt 

om te bepalen 

welke server op 

dat moment de 

beste 

beschikbaarheid 

heeft. 

 

De gegenereerde 

informatie kan u 

niet als individu 

identificeren. 

aanhoudend 



 

WP-SETTINGS-1 PERSONALISATIE 1 jaar Deze cookies 

hebben geen 

invloed op uw 

gebruikerservarin

g en slaan geen 

persoonlijke 

informatie op. 

Ze bevatten 

informatie over uw 

algemene 

geografische 

locatie. Deze 

cookies worden 

automatisch 

toegevoegd door 

de software die 

deze website 

beheert, maar wij 

gebruiken ze op 

geen enkele 

manier.. 

aanhoudend 

WP-SETTINGS-TIME PERSONALITZACIÓ 

N 

1 jaar Wordpress zet ook 

een aantal 

cookies wp- 

*settings-{estafi}- 

[UID]. Het nummer 

aan het eind is uw 

individuele 

gebruikers-ID uit 

de 

gebruikersdataba

setabel. 

 

Dit wordt gebruikt 

om uw weergave 

van de 

beheerdersinterfac

e aan te passen, 

en mogelijk ook de 

hoofdinterface van 

de interface. 

aanhoudend 



 
 

 

REVOCATIE 

U kunt uw browserinstellingen op elk moment wijzigen door alle cookies te aanvaarden of te 

weigeren, of door te selecteren welke cookies u wel en welke u niet aanvaardt, door een van 

de volgende procedures te volgen, afhankelijk van de browser die u gebruikt: 

Google Chrome (in het Tools Menu): 

Instellingen > Toon geavanceerde opties > Privacy (Inhoudsinstellingen) > Cookies: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=es 

Microsoft Internet Explorer (in het Tools Menu): 

Internet-opties > Privacy > Geavanceerd: https://support.microsoft.com/es- 

es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Firefox: 

Opties > Privacy > Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar- cookies-sitios-

web-rastrear-preferencias 

Safari, iPad en iPhone: 

Voorkeuren > Privacidad: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 

Opera: 

Instellingen > Opties > Geavanceerd > Cookies : http://help.opera.com/Windows/12.00/es-

ES/cookies.html 

Deze browsers zijn onderhevig aan updates of wijzigingen, dus wij kunnen niet garanderen 

dat ze volledig compatibel zijn met uw browserversie. Het kan ook zijn dat u een andere 

browser gebruikt die niet door deze links wordt gedekt, zoals Konqueror, Arora, Flock, enz. Om 

deze misverstanden te voorkomen, kunt u ze rechtstreeks via uw browseropties oproepen, 

meestal in het menu "Opties" in de sectie "Privacy". (Raadpleeg de helpfunctie van uw 

browser voor meer informatie). 

CONSENT TECHNIEK 19 jaren Het is ontworpen 

om de gebruiker te 

helpen voldoen aan 

de EU-

cookiewetgeving. 

Stelt de gebruiker 

op de hoogte van 

het gebruik van 

cookies binnen de 

website. 

aanhoudend 

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html


 

 

UITSCHAKELEN/UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES 
U kunt cookies beperken of blokkeren via uw browserinstellingen. 

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen, kunt u uw browserinstellingen zo 

aanpassen dat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Evenzo kunt u uw 

browserinstellingen aanpassen zodat uw browser alle cookies weigert, of alleen die van derden. U 

kunt ook alle cookies verwijderen die al op uw computer staan. Houd er rekening mee dat u de 

instellingen voor elke browser en computer die u gebruikt afzonderlijk moet aanpassen. 

Wij wijzen u erop dat als u geen cookies wenst te ontvangen, wij niet langer kunnen 

garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Sommige functies van de site 

kunnen verloren gaan en het is mogelijk dat u bepaalde websites niet meer kunt bekijken. 

Ook betekent het weigeren van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. 

Advertenties zullen gewoon niet op uw interesses zijn afgestemd en zullen vaker worden 

herhaald. 

Elke browser heeft een andere methode om de instellingen aan te passen. Raadpleeg zo 

nodig de helpfunctie van de browser om de juiste instellingen te maken. 

Om cookies op uw mobiele telefoon uit te schakelen, verwijzen wij u naar de handleiding van 

uw toestel voor meer informatie. 

U kunt meer te weten komen over cookies op het internet, http://www.aboutcookies.org/. 

Gezien de manier waarop internet en websites werken, beschikken wij niet altijd over informatie over cookies die door derden via onze 

website worden geplaatst. Dit geldt met name voor gevallen waarin onze website zogenaamde embedded elementen bevat: teksten, 

documenten, afbeeldingen of korte films die elders zijn opgeslagen, maar op of via onze website worden weergegeven. 

Mocht u dus dergelijke cookies tegenkomen op deze website en ze staan hierboven niet 

vermeld, laat het ons dan weten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde 

partij om informatie te vragen over de cookies die zij plaatst, het doel en de duur van de 

cookie, en hoe zij uw privacy heeft gewaarborgd. 

http://www.aboutcookies.org/

