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Cookiebeleid 

Over dit cookiebeleid 

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we 

gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die 

informatie wordt gebruikt, en hoe we de cookievoorkeuren kunnen beheren. Zie ons 

privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, 

opslaan en beveiligen. 

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op 

onze website. Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we 

persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid. 

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.hempshopper.com. 

[user_consent_state] 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te 

slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt 

geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, veiliger 

te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en 

om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd. 

 

Hoe gebruiken we cookies? 

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website voor verschillende doeleinden first-

party en third-party cookies. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste 

manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare 

gegevens. 

De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om 

te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, onze diensten veilig te 

houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en 

verbeterde gebruiker te bieden. ervaring en help uw toekomstige interacties met onze website 

te versnellen. 

 

Welke soorten cookies gebruiken we? 

Essentieel: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te 

kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele 

beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke 
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informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten aan 

uw winkelmandje toevoegen en veilig afrekenen. 

Statistieken: deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het 

aantal unieke bezoekers, welke pagina's van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, 

enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert. en 

waar het moet worden verbeterd. 

Marketing: op onze website worden advertenties weergegeven. Deze cookies worden 

gebruikt om de advertenties die we aan u laten zien te personaliseren, zodat ze betekenisvol 

voor je zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes 

bij te houden. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt door 

externe advertentieproviders om u ook advertenties op andere websites in de browser te laten 

zien. 

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website 

helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video's of het delen 

van inhoud van de website op sociale mediaplatforms. 

Voorkeuren: deze cookies helpen ons uw instellingen en browsevoorkeuren zoals 

taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige 

bezoeken aan de website. 

[cookie_audit columns = "cookie, description" heading = "De onderstaande lijst geeft een 

overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt."] 

 

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren? 

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsesessie te wijzigen, dan kunt u op het 

tabblad "Privacy- en cookiebeleid" op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de 

toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw 

toestemming volledig kunt intrekken. 

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door 

websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw 

browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Bezoek wikipedia.org, 

www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies. 

 


