
Privacystatement en Cookiebeleid
Privacypolicy Colani Internet Media Ltd. i.o. website, versie december 2017 

Welkom op onze website, deze website is onderdeel van of een handelsnaam van ons moederbedrijf
Colani Internet Media Ltd i.o., Pieter van IJpelaarstraat 94, 4931RX Geertruidenberg. 

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Colani Internet Media Ltd i.o. de informatie die u deelt 
en de informatie die wij over uw gebruik van de website verzamelen gebruikt. Colani Internet 
Media Ltd i.o. beschermt uw privacy. Als we u vragen om bepaalde informatie waarmee u kan 
worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat die 
informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Ons privacybeleid
kan veranderen. Als het privacybeleid verandert dan zullen wij dit op de site aangeven en waar 
mogelijk zullen wij u een bericht sturen. 

Persoonsgegevens

Colani Internet Media gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap 
aanvraagt, dien je je naam en e-mailadres te verstrekken. Colani Internet Media gebruikt je e-
mailadres slechts om je te informeren over de Dienst, om de Dienst toegankelijk te maken en voor 
het versturen van zijn nieuwsbrief. We verzamelen ook informatie over je computer of tablet, zoals 
IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik, om de Dienst te 
verbeteren.

Bescherming van gegevens

Colani Internet Media neemt meerdere passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wachtwoorden worden in een 
beveiligde omgeving opgeslagen.

Je gegevens en derden

Colani Internet Media verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden. Werknemers en 
opdrachtnemers van Colani Internet Media zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw 
gegevens te respecteren.

E-mail verkeer 

De informatie vervat in e-mail berichten die door Colani Internet Media worden verzonden alsmede
de meegezonden attachments zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan 
vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. Colani Internet 
Media staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-
mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Links 

Onze website bevat links naar andere websites en diensten (welke door Colani Internet Media 
worden verzorgd).
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Wat we verzamelen 
Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

• Uw naam. 

• Uw contactgegevens zoals een e-mail adres. 

• Andere informatie die u actief met ons deelt, of die wij kunnen afleiden uit uw gebruik van 
de site. 

Wat doen we met de informatie die wij verzamelen? 
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere 
dienstverlening, meer in het bijzonder : 
Kunnen wij de informatie gebruiken om de website (dynamisch) aan te passen aan uw interesses. 
Kunnen we af en toe promotionele e-mails en andere berichten sturen over nieuwe producten, 
speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze wellicht interessant 
vindt. 
Kunnen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. 

Veiligheid 
Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeautoriseerde toegang of 
openbaarmaking te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en organisatorische procedures 
ingesteld om de verzamelde informatie te beveiligen. 

Hoe gebruiken we cookies 
Wij gebruiken cookies (kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst) om uw gebruik van 
de website te loggen: welke pagina's u bezoekt, hoe vaak en hoe lang. Ook worden cookies gebruikt
om uw login gegevens te onthouden als u een login voor het forum heeft aangemaakt. U kunt het 
gebruik van cookies uitschakelen, maar het kan zijn dat dan niet alle functionaliteit van de website 
voor u toegankelijk is. 
Verder gebruiken we Google Analytics en/of Piwik om informatie voor statistische analyse 
doeleinden te verzamelen. Deze dienst gebruikt zelf ook cookies, en kent een eigen privacybeleid, 
zie http://www.google.nl/policies/privacy/ en https://piwik.org/privacy/.

Cookiebeleid 
Er worden op vijf manieren cookies gebruikt op deze website 

1. Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen sturen 
Denk hierbij aan cookies die uw voorkeuren en keuzes opslaan, zoals taalkeuze 

2. Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze 
bezoekers, proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van een 
derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. 
Hiervoor gebruiken wij cookies. 
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken 
geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de 
meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud 
van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige 
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rapportages herleiden wij niet naar personen. 
Wij gebruiken cookies voor:

• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze 

website bezoekt
• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

• Het optimaliseren van de website 

Wij gebruiken cookies van: 
• Google – Analytics / Adsense, CDN voor jquery

• WideSpace - Banners voor mobiele bezoekers

• (onregelmatig) Verscheidene partijen waarvan content ge-embed wordt. Zoals bijvoorbeeld 

Twitter, Youtube, Instagram, Facebook etc.
3. Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media 

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen 
via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social 
media cookies van social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een
artikel of video wilt delen. 
De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen 
via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies
van social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of 
video wilt delen. Voor onze website geldt dat er pas een cookie wordt geplaatst op het 
moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aanklikt. 
Deze cookies maken het dus mogelijk dat: 
ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website 
direct kunnen delen 

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee 
verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites 
daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen 
wijzigen. 
Colani Internet Media Ltd i.o. heeft daar geen invloed op.

• Facebook

• Google+

• Twitter

• Pinterest

•  Hyves (opgeheven)

• LinkedIn

• AddThis
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• YouTube

• Instagram 

4. Cookies om advertenties te kunnen tonen 
Onze website laat je advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke 
bron van inkomsten, waarmee wij onze website financieren. 
Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze 
advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst. Advertenties 
worden aangeboden op basis van informatie die is verzameld over het internetgedrag van 
gebruikers. 
De cookies maken het mogelijk dat:

• er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je 

steeds dezelfde te zien krijgt
• er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van 

afrekening met de adverteerder
• er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve

van afrekening met de adverteerder 
N.B.
Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zul je overigens nog steeds advertenties te zien 
krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. 
Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. Je 
kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. 
Als je bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zul je vaak in de bijbehorende 
reclameblokken een advertentie over kookproducten zien. 

5. Overige / onvoorziene cookies 
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht 
hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met 
name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn 
teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die 
op, in of via onze website getoond worden. 
Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we 
hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op
met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de 
levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. 
Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij 
naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de namen 
en links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Colani Internet
Media Ltd i.o. heeft daar geen invloed op. 

• Adap.tv 

• Adform 

• Admized 

Pagina 4 van 8

https://adap.tv/privacy
http://www.admized.com/datenschutz/
http://site.adform.com/privacy-policy/en/


• Adscale 

• Adscience 

• AdTech 

• Appnexus 

• Bannerconnect 

• Bidtheatre 

• BlueKai 

• Blue Mango 

• Brightroll 

• Cadreon 

• Casale Media 

• Criteo 

• Data Xu 

• Delta Projects 

• Digilant 

• Doubleclick Bid Manager 

• Facebook exchange 

• Flashtalking 

• Google 

• Invite Media 

• Improve Digital 

• Krux digital 

• Liverail 

• Mark&Mini 

• MediaCom 

• MediaMath 

• Mediasmart 

• Mindshare 

• Mobpro 

• OMD 

• OpenX 

• Perform 

Gebruik en controle van uw informatie 
We zullen uw gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij hiervoor 
expliciet uw toestemming hebben gekregen of wettelijk verplicht zijn en gedwongen worden om dit 
te doen. 
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FAQ
Wat is een cookie?
Wij maken op veel van onze website’s gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde 
schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze 
website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je 
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een 
cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd 
bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je 
verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit 
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het 
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw 
webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd 
zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast 
onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor 
opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient 
alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je 
zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
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Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen 
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van 
stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze 
code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van 
Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met 
uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 
overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw 
gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie 
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je 
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een 
cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de 
instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de 
instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Tracking cookies van onze content
Met jouw toestemming plaatsen we “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken
zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit ons netwerk, om zo een profiel op te bouwen van 
jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie 
die we van jouw bezoek aan andere websites uit het netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet 
gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen 
om content af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website content 
aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij 
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een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

• Online cookie info : Cookierecht.nl 

• Consumentenbond : Wat zijn cookies? 

• Consumentenbond : Waarvoor dienen cookies? 

• Consumentenbond : Cookies verwijderen 

• Consumentenbond : Cookies uitschakelen 

• Your Online Choices : A guide to online behavioural advertising 

Vragen

Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy & de toepassing van cookies, dan kan je een e-
mail sturen naar info@colani.nl. Colani Internet Media kan de Privacy Policy wijzigen, op deze 
pagina staat altijd de meest recente informatie.
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