
 

  
 
 
Cookiebeleid van DolOpHout 
 
DolOpHout maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en web 
beacons op haar website. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiks- 
vriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het 
belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. 
Hieronder proberen wij jou zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van 
cookies door DolOpHout. 
 
Dit Cookiebeleid is laatst gewijzigd op 18 maart 2021 
 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens? 
 
DolOpHout, gevestigd op Eland 3, 1273 GJ in Huizen (NH), is de verantwoordelijke voor de 
verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. 
 
 
Wat zijn cookies? 
 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat 
opslaat wanneer je onze website bezoekt. 
 
 
Wat zijn de overige technieken? 
 
JavaScripts en web beacons zijn standaard internet technieken die samen met cookies zorgen 
dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts) deze in kleine, eenvoudige 
tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Cookies 
en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en apps. 
 
Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat: 
 

• het surfen op de website van DolOpHout leuker en makkelijker voor je wordt 
• je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet 

invoeren 
• we kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen 

verbeteren 
 



 
Jouw keuzes 
 
Alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij cookies en werken we 
met andere technieken waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist, zoals personalisatie 
en social media doeleinden. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. 
Ook kun je je toestemming voor cookies altijd weer intrekken. Als je helemaal geen cookies 
wilt ontvangen, kun je de instelling van jouw internetbrowser aanpassen om het gebruik van 
cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten worden dan uitgeschakeld. Je kunt 
nog wel de website raadplegen voor informatie over onze acties en producten. Ook kun je de 
instellingen van jouw internetbrowser aanpassen zodat je browser je op de hoogte stelt 
wanneer er een cookie wordt geplaatst. 
 
 
Cookies van derden 
 
Op onze website zijn ook social media cookies geplaatst. Op het gebruik van cookies door 
andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. 
 
 
Welke cookies gebruiken wij? 
 
Hieronder vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze website: 
 

1. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door 
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website 
mogelijk te maken. 

2. Voorkeurs cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden zoals 
de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont. 

3. Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken 
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

4. Marketing cookies gebruiken we om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende 
websites bezoeken. Hun doel is informatie te geven die relevant is voor de individuele 
gebruiker. 

 
 
Privacybeleid van DolOpHout 
 
In ons Privacybeleid vind je meer informatie over hoe DolOpHout met jouw privacy omgaat. 
 
 
Slotopmerkingen 
 
Wij zullen onze verklaringen aanpassen wanneer onze website of de regels rondom cookies 
wijzigen. 
 
Vragen? 
 
Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door DolOpHout, of wil je graag 
reageren op ons cookiebeleid? Dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via: 
contact@dolophout.nl 

https://dolophout.nl/privacybeleid

