
Cookie Policy BARTS 
 
BARTS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, 
tablet of smartphone. BARTS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website 
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw 
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  
 
Deze cookies gebruiken wij: 
 
Functionele cookies 
Deze cookies zorgen ervoor dat onze webshop goed werkt. Denk aan inloggen, het onthouden 
van informatie zodat je niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen, artikelen in je winkelmandje 
leggen en je winkelmandje onthouden.  
 
Analytische cookies 
Met deze cookies meten en analyseren we hoe je onze webshop gebruikt en wat we kunnen 
veranderen om jouw ervaring te verbeteren. We meten bijvoorbeeld hoeveel klanten onze 
website bezoeken en welke onderdelen het interessantst zijn voor onze bezoekers. Hier 
gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics. De statistieken en 
rapportages zijn niet te herleiden naar individuen. 
 
Advertentiecookies 
We plaatsen advertenties op andere websites en in andere apps. Om deze advertenties zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten bij jouw interesses verzamelen we gegevens van je bezoek om een 
beeld te krijgen van mogelijke interesses. Ook kunnen we met deze cookies bijhouden welke 
advertenties je al hebt gezien, zodat je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde banners te zien krijgt. 
 
Interesses- en voorkeuren cookies 
Hiermee kunnen we je voorkeuren en interesses onthouden. Op basis van je gedrag kunnen we 
je bijvoorbeeld in advertenties artikelen laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou 
passen, in plaats van artikelen waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van je browser verwijderen. 
 
Klik hier voor een toelichting 
https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

