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DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw. ("DutchTreeWork") hecht belang aan 
uw privacy. Om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen onze website 
www.dutchtreework.com ("Website") gebruiken, en om meer waardevolle ervaringen 
voor u te creëren, kan het zijn dat wij gegevens verzamelen over de manier waarop u 
de site gebruikt en maken wij gebruik van Cookietoestemming-tool om de cookies te 
weigeren. 
 
In deze Cookieverklaring kunt u lezen waarvoor we deze cookies gebruiken en hoe u 
ze desgewenst kunt uitzetten. Deze cookies bevatten in geen geval informatie over 
namen van gebruikers. 

 

ARTIKEL 1 – WAT IS EEN COOKIE? 
Wanneer u op de website www.dutchtreework.com navigeert, worden er op uw 
computer, tablet of mobiele telefoon cookies opgeslagen. 
 
De Autoriteit Consument & Markt omschrijft cookies als: "een klein tekstbestandje dat 
bij bezoek van een website door de server van die website op de harde schijf van 
een computer van de Gebruiker wordt gezet". Dit bestandje bevat verschillende 
gegevens, waaronder: 
 

 Het domein waarop het cookie betrekking heeft 
 Aanmaakdatum en vervaldatum 

 
Deze gegevens worden op de computer van de Gebruiker gezet in de vorm van een 
tekstbestandje dat toegankelijk is voor een server die er gegevens uithaalt en erin 
opslaat. 
 
Een cookie is altijd gekoppeld aan één domeinnaam (het domein van de server die 
de cookie heeft aangemaakt) zodat de cookie alleen vanuit dezelfde server 
toegankelijk is. 
 
De Website maakt gebruik van cookies. Daarom informeren wij de Gebruiker dat 
tijdens zijn bezoek aan de Website automatisch cookies op zijn computer kunnen 
worden geïnstalleerd. 
 
Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker 
worden opgeslagen om het browsen op de website te vergemakkelijken, om 
gegevens met betrekking tot het bezoek van de website te kunnen verzamelen of om 
de Gebruiker gerichte reclame te tonen. 
 
Deze cookies bevatten in geen geval persoonlijke informatie. 
 
De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van 
zijn webbrowser aan te passen. 
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ARTIKEL 2 – VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES DIE DOOR DUTCHTREEWORK 

WORDEN GEBRUIKT 
Anonieme cookies 
Voor het meten van de bezoekfrequentie en het gebruik van de functies op de 
website. Statistische cookies worden gebruikt om de populariteit van de website te 
bepalen (het aantal bezoeken, de gemiddeld door de internetgebruikers op de site 
bestede tijd, links waarop wordt geklikt, enz.). Deze cookies gebruiken wij om onze 
Website steeds verder te verbeteren zodat wij er zeker van kunnen zijn dat deze 
optimaal aan de wensen van de Gebruiker voldoet. De cookies die wij gebruiken om 
de bezoekfrequentie te meten, zijn volledig anoniem en bieden geen mogelijkheden 
om de Gebruiker van de Website te identificeren of om persoonsgegevens te 
verzamelen (naam, IP-adres enz.). 
 
Third-party cookies (reclame) 
De meeste internetreclame van DutchTreeWork wordt weergegeven op websites van 
derden en wordt geplaatst door een zogeheten derde partij (bijvoorbeeld een 
advertentienetwerk). Deze derde partijen gebruiken hun eigen cookies om te zien 
hoeveel personen een banner hebben gezien en/of aangeklikt. Deze door derde 
partijen aangemaakte cookies zijn onderhevig aan het cookiebeleid van de bedrijven 
die ze hebben aangemaakt. DutchTreeWork kan deze cookies niet lezen en 
aanmaken. 
 
Andere third-party cookies 
DutchTreeWork gebruikt andere third party cookies om het surfgedag op de websites 
en reclamebanners van de DutchTreeWork te analyseren. Deze cookies worden door 
DutchTreeWork of door bedrijven die DutchTreeWork daarvoor heeft ingehuurd 
aangemaakt om de populariteit van de verschillende pagina's van de website te 
meten zodat we de informatie en rubrieken beter kunnen organiseren. Met deze 
cookies kunnen in voorkomende gevallen ook navigatieproblemen worden 
gedetecteerd. Met deze informatie kan dus de ergonomie van de diensten worden 
verbeterd. Deze cookies leveren met name anonieme informatie en gegevens over 
de bezoekfrequentie en in geen geval naamgegevens. Deze cookies verzamelen 
anonieme gegevens die ook gebruikt zullen worden om deze en andere sites en 
reclamebanners van de DutchTreeWork te personaliseren. Deze cookies, die de 
populariteit van de websites meten, worden niet langer dan 90 dagen bewaard. 
 
WordPress-cookies 
De website maakt gebruik van WordPress voor de weergave van de content 
op www.dutchtreework.com De "local shared object"-cookies zijn bedoeld om de 
gebruikerservaring te verbeteren en bepaalde functionaliteiten op de website aan te 
bieden.  
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ARTIKEL 3 – DE INSTELLINGEN VAN UW WEBBROWSER 
U kunt op elk moment deze cookies uitschakelen. Uw browser kan worden ingesteld 
om u te waarschuwen voor cookies, die op uw computer worden opgeslagen, en u 
vragen om deze al dan niet te accepteren. U kunt cookies accepteren of individuele 
cookies weigeren of systematisch alle cookies weigeren. 
 
De configuratie van elk browser is anders. Deze procedure wordt beschreven in het 
Help-menu van uw browser, dat u zal laten weten hoe u uw instellingen voor cookies 
kunt wijzigen. 
 
Wij herinneren u eraan dat de toegangsvoorwaarden afhankelijk zijn van de instelling 
en onze diensten het gebruik van cookies vereisen. 
 
3.1. Cookies met uw browser blokkeren 
Om cookies volgens uw verwachtingen te beheren, wijzigt u de instellingen van uw 
browser volgens het doel van de cookies zoals hierboven vermeld. 
 
3.2. Cookies met uw browser blokkeren 
Raadpleeg de online Help van uw browser om alle cookies te blokkeren: 
 
Chrome 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de knop 
hieronder : 
Bekijk details 
 
Firefox 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de knop 
hieronder. 
Bekijk details 
 
Internet Explorer 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de 
knop hieronder. 
Bekijk details 
 
Safari 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op de knop 
hieronder. 
Bekijk details 
 
3.3. Cookies van DutchTreeWork verwijderen 
Selecteer de cookies met als naam "DutchTreeWork" en verwijder deze. 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042

