Cookiebeleid
Algemeen
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden
gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan de website
zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend.
Hoyhoy.nl maakt gebruik van diverse soorten cookies. Door cookies te gebruiken kan de website van
hoyhoy.nl tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Per bezoek kunnen diverse soorten
cookies worden gebruikt.
Waarvoor gebruikt Hoyhoy.nl cookies?
-

Voor het onthouden van instellingen of voorkeuren
Voor het verbeteren van de website
Voor social media

Geen cookies
Indien u niet wilt dat hoyhoy.nl cookies op uw apparaat plaatste kunt u het gebruik van cookies
weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Indien u cookies weigert of verwijdert kan het
wel zo zijn dat u uw voorkeuren opnieuw moet instellen en/of dat u sommige gedeelten van de website
van hoyhoy.nl niet (correct) kunt gebruiken.
Welke cookies
Hoyhoy.nl maakt gebruik van de volgende cookies:
-

-

-

-

Google Analytics
o Hoyhoy.nl gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te meten, zoals
bezoekersaantallen, populaire onderwerpen, bezoektijden. Op deze manier kan
Hoyhoy.nl de werking en de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften
van de bezoekers. Hoyhoy.nl kan niet zien wie de website bezoekt. Google kan deze
informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht
wordt, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken.
o Cookienaam: _utma, _utmb, _utmc, _utmz
o Bewaartermijn: 2 jaar
Google AdWords
o Google AdWords is een advertentiedienst aangeboden door Google. Om te bepalen
welke advertie(klikken) hebben geleid tot een verzekering worden conversiepixels
gebruikt. Hierdoor kan Hoyhoy.nl de getoonde advertentie optimaal laten aansluiten
bij de voorkeuren van de bezoeker.
o Cookienaam: id
o Bewaartermijn: 30 dagen
Affiliatenetwerk M4N/ Daisycon
o Na een klik op een affiliate-advertentie wordt er een cookie geplaatst op uw apparaat.
Deze data wordt opgeslagen zodat Hoyhoy.nl aan het eind van een aanvraag de
gegenereerde lead aan de juist affiliate kan koppelen
o Bewaartermijn: 30 dagem
Twitter, Facebook en Google+

o

-

Indien u gebruik maakt van handige extra’s op de website die afkomstig zijn van
bijvoorbeeld Google, Facebook of Twitter, dan zetten deze websites cookies op uw
apparaat Hoyhoy.nl heeft hier geen invloed op.
Visual website Optimizer
o Visual Website Optimizer plaatst een cookie om aan de bezoeker vertoonde content
te kunnen onthouden waarmee wij onze websitecontent kunnen optimaliseren.
o Cookienaam: _vis_opt_
o Bewaartermijn: 100 dagen

Een PDF versie van dit document kunt u hier downloaden:

