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Schoonmaakdiscount maakt gebruik van Cookies om het gebruikersgemak van de website te 
verbeteren. Tevens verzamelen we gegevens over uw website bezoek, zodat we onze website 
continu kunnen blijven verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig. Er kunnen geen persoonlijke 
gegevens uit deze tekstbestanden gehaald worden. 

Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden. Hieronder volgt een overzicht: 

 
1. Noodzakelijke cookies 
Deze cookies zijn noodzakelijk om te zorgen dat de website naar behoren werkt. Denk aan cookies 
die helpen om basisfuncties in te laden, zoals de paginanavigatie en om toegang te krijgen tot 
beveiligde gedeelten van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.  
 
 
2. Voorkeur cookies 
Voorkeur cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het 
gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 

• het onthouden van ingevulde informatie, zodat u niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen; 
• het onthouden van de accommodaties die u toevoegt aan uw reservering heeft toegevoegd; 
• het opslaan van voorkeuren op de website; 
• het lezen van browserinstellingen om het juiste formaat op het juiste scherm te laten zien. 

 
3. Cookies voor statistieken  
Continu willen wij onze website verbeteren, dit kunnen we echter niet zonder jouw hulp.  
Om onze website continu te verbeteren is het voor ons interessant hoe websitebezoekers zich 
gedragen op de website. Op deze manier maken wij de website steeds relevanter voor u. Deze 
cookies meten o.a. het volgende: 

• het meten van bezoekersaantallen en meten op welke pagina’s bezoekers zich bevinden; 
• het meten van de tijdsduur dat elke bezoeker doorbrengt op de websites; 
• het analyseren van gedrag op specifieke webpagina’s. 

 
4. Cookies voor marketing 
We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zodat we jouw aanbiedingen kunnen doen 
waar je ook écht op zit te wachten. Denk hierbij aan een gepersonaliseerde nieuwsbrief of 
aanbiedingen via partnersites. 
Deze cookies maken het mogelijk dat: 

• u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt; 
• hoeveel bezoekers er op welke advertentie klikken t.b.v. onze mediapartners; 
• hoeveel aanvragen of bestellingen wij binnenkrijgen door het gebruik van deze advertenties. 
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Cookies verwijderen? 
Mocht je helemaal geen cookies willen? Dan kan je dat instellen in je eigen browser. Let dan wel op 
dat onze website niet meer werk zoals gewenst. 
 
Wij gebruiken cookies om je persoonlijk beter te helpen. Door verder te klikken op onze website, 
accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en 
volgen wij en derden je internetgedrag op onze website en die van derden. Zodat wij en derden je 
advertenties kunnen laten zien die bij jouw interesses passen. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om 
gebruikerservaringen efficiënter te maken. 
 
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het 
gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. 
 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst 
door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 
 
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of 
intrekken. 
 
In ons privacy beleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen 
en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.schoonmaakdiscount.nl 
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