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Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u kort
uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als
toestemming voor dit gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij
deze cookies gebruiken. Op deze pagina vindt u een uitleg over wat cookies zijn, waarom wij deze
gebruiken en hoe u deze kunt blokkeren en/of verwijderen.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Dierapotheker.nl, gevestigd aan de Americaanseweg 48, 5961 GR Horst, is verantwoordelijk voor een
veilige verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. De volgende websites behoren
tot dierapotheker.nl:
- dierapotheker.nl
- dierapotheker.be
- dierentips.dierapotheker.nl
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om informatie op te slaan in internetbrowsers.
Zoals bijvoorbeeld uw emailadres zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren om in te
loggen.
Welke cookies gebruiken wij en waarom?
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Wat functionele cookies zoal
doen:
- Het onthouden welke producten u in uw winkelmandje geplaatst heeft;
- Uw inloggegevens opslaan (als u dat wilt);
- Uw beeldinstellingen opslaan zodat u wij onze website op de juiste manier kunnen weergeven;
- Uw voorkeuren opslaan, zoals het aantal weergeven producten per pagina;
- Het opsporen van problemen in onze website.
Analytische cookies
Middels analytische cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren om deze zo te
kunnen verbeteren. Deze gegevens verzamelen wij met name via Google Analytics. Wij hebben de
nodige stappen ondernomen om de gegevens van onze bezoekers te anonimiseren in Google
Analytics.
De verzamelde informatie door het gebruik van analytische cookies zetten wij in om onze website te
optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker te maken. Wat voor gegevens slaan analytische cookie
zoal op?
- Het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Dit IP-adres wordt anoniem
gemaakt en kan dus niet aan u als persoon gelinkt worden;
- Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en wat voor apparaat;
- Hoelang en hoe vaak u onze website bezoekt.
Marketing cookies
Buiten onze website ziet u ook weleens advertenties van Dierapotheker.nl voorbijkomen. Dit is
mogelijk door de marketing cookies (doubleclick en google) die worden geplaatst. De cookies stellen
derde partijen in staat om bezoekers van Dierapotheker.nl te volgen wanneer zij verschillende
websites bezoeken. Deze cookies worden ingezet om de advertenties die u van ons ziet zo relevant
mogelijk te maken.

Daarnaast hebben wij in onze website social media buttons opgenomen. Met deze buttons
verzamelen de beheerders van deze diensten gegevens. Voorbeelden van dit soort partijen zijn
Youtube, Twitter, Vimeo en Facebook. Zie ook de volgende alinea ‘Cookies van derden’. De social
media buttons hebben wij geplaatst zodat u interessante artikelen eenvoudig kunt delen met uw
vrienden en video’s van Youtube en Vimeo binnen onze website af kunt spelen.
Cookies van derden
Derden partijen plaatsen ook cookies via onze webwinkel. Op het gebruik van cookies door andere
bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.
Hoe kunt u cookies uitschakelen?
Wanneer u niet wilt dat websites cookies op uw computer opslaan kunt u dit aangeven in uw
browserinstellingen.
Er zijn verschillende opties wat betreft het blokkeren van cookies afhankelijk van de browser waarvan
u gebruik maakt. U kunt bijvoorbeeld alle cookies blokkeren (u krijgt dan per website de vraag van uw
browser of de website cookies mag plaatsen), enkel de cookies van derde partijen blokkeren of bij
specifieke websites het plaatsen van cookies blokkeren. Aangezien dit per browser verschillend is
raden wij u aan om de handleiding van uw browser te raadplegen mocht u uw instellingen aan willen
passen:
Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer Edge
Wat betekent het blokkeren van cookies voor het gebruik van onze website?
Bij het uitschakelen/blokkeren van functionele en analytische cookies kunnen wij helaas niet
garanderen dat onze website goed werkt. Daarnaast worden uw voorkeuren niet meer onthouden en
uw gegevens worden niet meer automatisch ingevuld.
Bij het uitschakelen/blokkeren van marketing cookies worden deze cookies vanaf dat moment niet
meer geplaatst. Hiermee blokkeert u de cookies die derde partijen in staat stellen uw gegevens te
verzamelen en u buiten onze website relevante advertenties te laten zien. Binnen onze website
betekent dat u geen gebruik meer kunt maken van de social media buttons en mogelijk geen video’s
meer kunt bekijken.
Privacy statement
Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan vindt u terug in ons privacy statement. Heeft u
opmerkingen of vragen over ofwel ons cookiebeleid ofwel ons privacy statement dan horen wij dat
graag.
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