
COOKIEBELEID 
 
WAT ZIJN COOKIES? 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden met bepaalde gegevens die door je browser worden 
opgeslagen op de harde schijf van je device (computer, tablet, telefoon). Ze zorgen ervoor 
dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. 
Cookies zijn nodig om de website goed te Iaten functioneren. Zo werkt de zoekfunctie met 
behulp van cookies. Daarnaast zijn cookies nodig om de ervaring op de website te verrijken. 
Media van derde partijen, zoals trailers, gaan bijvoorbeeld vaak gepaard met cookies. Ook 
maken cookies het mogelijk om statistieken bij te houden, zodat de site doorlopend 
verbeterd kan worden. 
Cookies worden ook gebruikt om marketingactiviteiten, zoals het versturen van 
nieuwsbrieven en plaatsen van advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te voeren. 
 
 
HOE GEBRUIKEN WIJ COOKIES? 
 
De website van BROET maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik 
van deze site te analyseren, om  content van derden (bijvoorbeeld trailers) te kunnen 
plaatsen en om informatie te verzamelen die helpt om marketingactiviteiten (denk aan 
nieuwsbrieven en extra informatie op onze website) zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te 
voeren. 
De website van BROET maakt gebruik van verschillende varianten van cookies. 
 
Functionele cookies 
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk hierbij aan cookies waarmee 
de zoekfunctie op de website werkt of aan cookies die ervoor zorgen dat onze website 
optimaal zichtbaar is op je scherm. 
 
Analytische cookies 
Deze cookies verrijken je ervaring op de website. Ze maken het mogelijk dat je bijvoorbeeld 
media van derde partijen kunt bekijken, zoals trailers via YouTube en Vimeo. Ook houden we 
statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren in bijvoorbeeld Google Analytics. 
 
 
HOE ZET JE COOKIES UIT? 
 
Als je onze website voor het eerst bezoekt, informeren we je over de cookies die we 
gebruiken. Je kunt in je browser onder 'instellingen’ zelf opgeven dat cookies geweigerd 
moeten worden of dat je een melding ontvangt wanneer cookies worden verzonden. Let op: 
cookies worden verzonden voor elk device of elke browser waarmee je werkt. Als je meerdere 
devices of browsers gebruikt, zul je deze instellingen dus per device en browser moeten 
veranderen. 


