
Cookie policy 
 
Het gebruik van “cookies” Tijdens uw bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de 
harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand 
met stukjes technische informatie (internetinstellingen) dat door de server van 
een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst 
wordt wanneer u een website raadpleegt. Wanneer u onze website bezoekt, kan 
er gebruik gemaakt worden van verschillende soorten cookies. De ‘functionele 
cookies’ zijn de cookies die nodig zijn om het functioneren van de website te 
vergemakkelijken en zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring (bijvoorbeeld, 
voor zover van toepassing, de taalinstelling of in het geval van de webshop, de 
functionaliteit van het winkelmandje). De ‘analytische cookies’ zorgen ervoor dat 
wij de statistieken van de website in kaart kunnen brengen. Door het gebruik van 
Google Analytics, een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google 
Inc., worden dergelijke analytische cookies op uw computer geplaatst om te 
kunnen analyseren hoe de bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s zijn 
het populairst, welke problemen komen bezoekers tegen op bepaalde pagina’s, 
enz.). De gegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, 
worden opgeslagen op de servers van Google Inc. in de Verenigde Staten van 
Amerika. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het 
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals 
hiervoor omschreven. Met de “performance cookies” kan worden gemeten 
hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina hebben bezocht of kan het de 
populaire webpagina’s oplijsten en kan ook nagegaan worden hoe u op onze 
website bent terecht gekomen. Aan de hand van deze informatie zorgen wij 
ervoor dat onze website kan verbeterd worden en optimaliseren wij de 
gebruikerservaring. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik 
van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van 
LEISURE POOLS of een gegevensverwerker die eveneens strikt gebonden is tot 
vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie 
om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-
activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 
website-activiteit en internetgebruik. Door gebruik te maken van onze website, 
gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kan het gebruik van cookies steeds 
weigeren door in uw internetbrowser de desbetreffende instellingen te kiezen, 
maar wij wijzen u op het feit dat u in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden 
van onze website volledig zal kunnen gebruiken. 
 


