
Privacybeleid Annnettev.nl 

Contactgegevens 
Contactpersoon: Annette Vijverberg  
Adres: Oosteinde 81, Den Haag  
Telefoonnummer: 0174-294515 
Email: info@annettev.nl  
KvK nummer: 27220489  
 

Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij bij 
Annettev.nl gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. De daarin opgeslagen informatie kan bij een 
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hierdoor 
herkennen wij je (jouw computer) bij een volgend bezoek en onthouden 
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.  

 
Cookies die de website van Annettev.nl gebruikt: 
 
1. Functionele cookies 
 
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder 
deze cookies kunnen sommige functies zoals, inloggen, winkelwagen en het 
reageren op een poll niet meer functioneren. Tevens kunnen deze cookies 
gebruikt worden om tijdelijk voorkeuren op te slaan, waardoor het 
gebruiksgemak van de website vergroot wordt.  
 
2. Analytische cookies 
 
Met analytische cookie verzamelen we informatie over hoe bezoekers de 
website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische 
informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website 
te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de website van 
Annettev.nl geef je toestemming voor het verwerken van deze  informatie. 
 
 



Hoe kan ik Cookies uitschakelen? 
 
Wanneer je cookies uitschakelt, kan je niet meer van alle functionaliteiten op de 
website gebruik maken, dit kan ook het gebruiksgemak van de Website 
beïnvloeden. Daarnaast heeft het weigeren van cookies alleen gevolgen op de 
browser en de computer waarop je deze handelingen uitvoert. Je maakt zelf de 
keuze om cookies in je browser of op je computer uit te schakelen of te 
verwijderen. Voor meer informatie over hoe je cookies kunt verwijderen. 
Cookies uitschakelen: 

● Google Chrome 
● Internet Explorer 
● Safari 
● Firefox 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen

