Boon Uitvaartverzorging cookie-privacy verklaring
Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij
het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van
uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het
device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Boon Uitvaartverzorging of die van een
derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:
• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
(technische of functionele cookies);
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
(analytische cookies);
• het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke
aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
• om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media
cookies).

Functionele cookies
Met deze cookies zorgen wij ervoor dat de site goed werkt, hierbij kunt u denken aan de
juiste fonts; juiste styling en eigenlijk alles wat nodig is om de site optimaal te laten werken.
Zo kunt u contactformulieren versturen en werken de scripts die nodig zijn om de volledige
functionaliteit van de website in stand te houden. Hier dient u mee akkoord te gaan maar
geen zorgen, we verzamelen op deze wijze geen persoonsgegeven

Analyserende cookies
Wanneer u deze cookies accepteert dan gaat u ermee akkoord dat wij een cookie plaatsen
waarmee wij uw bezoek aan onze website kunnen analyseren. Zo komen wij te weten welke
pagina's u heeft bezocht en hoelang u deze pagina's heeft bezocht. Dit is voor ons handig
om te weten omdat wij op deze manier kunnen bepalen welke pagina's onze bezoekers het
meest interessant vinden. Zo kunnen wij onze website nog beter optimaliseren en
afstemmen op uw wensen en behoeften. Let wel op, deze gegevens delen wij met Google
die dit mogelijk ook gebruiken voor hun eigen doeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van
benchmarks. Dit wil zeggen dat ze de verzamelde gegevens vergelijken met die van andere
websites om de prestaties van websites met elkaar te vergelijken. Deze cookies worden bij
ons maximaal een jaar bewaard, maar u kunt zich natuurlijk altijd beroepen op het recht om
vergeten te worden.

Marketing cookies
Wij plaatsen onze marketingcookies om speciaal voor u op maat gemaakte advertenties aan
te kunnen bieden op basis van je gedrag op onze website. Om het wat beter uit te leggen,
we zullen u niet achterna jagen met eindeloze vervelende berichtjes. Binnen onze website
hebben we aan pagina's, producten en nieuwsberichten tags gekoppeld. Mocht het nou zo
zijn dat u één van, of een combinatie van, deze berichten bezoekt dan krijgen wij een idee
van waar uw interesses liggen. Op deze manier kunnen wij u andere leuke advertenties
tonen op basis van deze interesses, eigenlijk een heel leuke tool! Wij gebruiken google tag
manager om dergelijke cookies te plaatsen en te beheren. Niet tevreden met onze
aanbiedingen en advertenties? U kunt zich natuurlijk altijd beroepen op het recht om
vergeten te worden, we zullen u dan geen leuke aanbiedingen meer doen

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig
wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina
voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet
volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die
u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde
periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U
kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de
houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van
uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en
cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan
om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.

Uw wettelijke rechten
U mag Boon Uitvaartverzorging vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.
Ook kunt u Boon Uitvaartverzorging verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten,
aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het emailformulier, ons een e-mail te sturen via info@boonuitvaartzorg.nl, of door telefonisch
contact met ons op te nemen via 0529 – 48 27 60, 24 uur per dag.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling
om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte
bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

