
Cookie-verklaring	van	
Bewonder	Bij 
  
Cookie-verklaring	is	van	kracht	vanaf 
februari	2019 
  
Meer	informatie	over	cookies 
Bewonder Bij streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze websites zo informatief en 
relevant mogelijk te maken. We gebruiken cookies of vergelijkbare technieken om dit te 
bewerkstelligen. Het is naar onze mening belangrijk dat u weet welke cookies onze website 
gebruikt en voor welke doeleinden. Dit draagt enerzijds bij aan bescherming van uw privacy, 
terwijl anderzijds onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk blijft. 
  
Wat	zijn	cookies? 
Cookies	zijn	kleine	tekstbestanden	die	op	uw	eindapparatuur	(computer	of	mobiel	apparaat)	worden	
opgeslagen	wanneer	u	bepaalde	websites	bezoekt.	Bewonder	Bij	kan	vergelijkbare	technieken	
gebruiken,	zoals	pixels,	webbakens,	enzovoort.	Ten	behoeve	van	de	consistentie	worden	al	deze	
technieken	hierna	aangeduid	met	de	term	‘cookies’. 
  
Waarom	worden	cookies	gebruikt? 
Cookies	kunnen	voor	diverse	doeleinden	worden	gebruikt.	In	de	eerste	plaats	kunnen	cookies	vereist	
zijn	om	de	website	goed	te	laten	werken.	Zonder	cookies	zou	het	bijvoorbeeld	moeilijk	zijn	om	te	
onthouden	dat	u	bij	een	website	bent	aangemeld	of	welke	producten	u	in	uw	winkelwagen	hebt	
geplaatst.	Deze	cookies	worden	functionele	cookies	genoemd. 
	 
Cookies	kunnen	ook	worden	gebruikt	om	te	analyseren	hoe	een	website	wordt	gebruikt,	om	het	
aantal	bezoekers	bij	te	houden,	om	te	weten	hoe	de	website	kan	worden	verbeterd.	We	koppelen	de	
websitestatistieken	en	andere	rapporten	niet	aan	individuele	gebruikers.	Deze	cookies	
worden	analytische	cookies	genoemd. 
	 
Ten	derde	worden	cookies	voor	sociale	media	gebruikt	om	integratie	van	sociale	media	op	de	website	
mogelijk	te	maken.	Zo	kunt	u	een	pagina	of	product	direct	liken	of	delen	op	uw	favoriete	sociale	
media. 
	 
Een	vierde	belangrijke	toepassing	van	cookies	is	online	reclame.	Gepersonaliseerde	advertenties	zijn	
hierdoor	mogelijk	die	voor	u	relevant	en	interessant	zijn,	zowel	binnen	als	buiten	Bewonder	Bij	
websites.	Dit	gebeurt	met	behulp	van	cookies	voor	(gerichte)	reclame. 
  
Hoe	kan	ik	keuzes	maken	met	betrekking	tot	cookies	en	mijn	
privacy	op	Bewonder	Bij	-websites? 
Bewonder	Bij	-websites	bieden	u	de	mogelijkheid	om	uw	voorkeuren	met	betrekking	tot	cookies	in	te	
stellen.	Door	te	klikken	op	‘Cookies’	kunt	u	kiezen	welke	typen	cookies	u	door	onze	website	wilt	laten	
gebruiken.	U	kunt	uw	voorkeuren	op	elk	moment	aanpassen.	Onder	Cookie-instellingen	vindt	u	ook	
een	lijst	met	alle	cookies	binnen	elke	categorie	(functionele,	analytische,	sociale	media,	gerichte	
reclame). 
	 



Houd	er	rekening	mee	dat	het	gebruik	van	de	cookie-instellingen	op	onze	website	mogelijk	niet	
resulteert	in	de	verwijdering	van	cookies	die	al	zijn	ingesteld.	Dat	kunt	u	via	de	instellingen	van	uw	
webbrowser	doen	zoals	hierna	wordt	beschreven,	nadat	u	de	cookie-instellingen	op	onze	website	
hebt	gewijzigd. 
	 
Als	u	een	Bewonder	Bij	-website	bezoekt	die	op	bezoekers	buiten	de	EU	is	gericht,	kunt	u	de	
instellingen	van	uw	webbrowser	gebruiken	om	keuzes	met	betrekking	tot	cookies	en	privacy	te	
maken.	 
  
Cookies	in	uw	browser	beheren	of	uitschakelen 
Houd er rekening mee dat Bewonder Bij op dit moment geen gebruikmaakt van een technische 
oplossing die reageert op de instelling 'Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden' in 
uw browser. U kunt uw cookie-instellingen behalve in het gedeelte Cookie-instellingen op onze 
website ook in uw browser beheren. Bedenk dat uw browserinstellingen mogelijk niet hetzelfde 
gebruiksgemak bieden als de cookie-instellingen op onze website. Als u eenvoudigweg alle 
cookies of al onze cookies in uw browserinstellingen uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten of 
functies van onze website(s) mogelijk niet meer werken omdat we functioneel vereiste cookies 
niet meer kunnen instellen. Het is dan ook aan te bevelen om de cookie-instellingen op onze 
website te gebruiken in plaats van alle cookies via uw webbrowser uit te schakelen.  
 
Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor 
uw browser vindt u in de volgende lijst: 
 
Google	Chrome:	https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Firefox	https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Internet	Explorer:	http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Safari:	http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471	
 
Meer	informatie	over	het	type	cookies	dat	op	Bewonder	Bij	-websites	wordt	gebruikt 
  
Cookies	die	zorgen	dat	de	website	naar	behoren	werkt	
(functionele	cookies) 
Op onze website worden cookies mogelijk gebruikt voor het volgende: 
  

1. Onthouden welke producten u tijdens het online winkelen toevoegt aan uw winkelmandje. 
2. De gegevens onthouden die u op diverse pagina’s invoert als u betaalt of bestelt, zodat u die niet 

steeds opnieuw hoeft in te voeren. 
3. Informatie doorgeven van de ene pagina naar de andere, bijvoorbeeld wanneer u een grote enquête 

invult of als u veel gegevens invoert voor een online bestelling. 
4. Uw voorkeuren opslaan voor taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten, enzovoort. 
5. Instellingen opslaan voor optimale videoweergave, zoals de buffergrootte en de resolutie van uw 

scherm. 
6. Uw browserinstellingen lezen zodat onze website optimaal op uw scherm wordt weergegeven. 
7. Misbruik van onze website en services registreren, bijvoorbeeld door opeenvolgende mislukte 

aanmeldpogingen bij te houden. 
8. De website gelijkmatig laden zodat deze toegankelijk blijft. 
9. De mogelijkheid bieden om uw aanmeldstatus op te slaan, zodat u niet steeds weer 

aanmeldgegevens hoeft in te voeren. 
10. De mogelijkheid bieden om een reactie op onze website te plaatsen. 
11. Onze website in real-time optimaliseren op basis van hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld door 

een veld in een formulier na een periode van inactiviteit te laten oplichten of knipperen. 
  



Cookies	waarmee	wij	het	websitegebruik	bijhouden	
(analytische	cookies) 
Op onze website worden analytische cookies mogelijk gebruikt voor het volgende: 
  

12. Het aantal bezoekers van onze webpagina’s bijhouden. 
13. De tijd bijhouden die elke bezoeker op onze webpagina’s doorbrengt. 
14. Bepalen in welke volgorde een bezoeker de pagina’s op onze website weergeeft. 
15. Beoordelen welke delen van onze website verbetering behoeven. 
16. De website optimaliseren. 
17. Uw feedback vragen over bepaalde onderdelen van onze website. 

  
Cookies	voor	het	delen	van	inhoud	op	onze	website	via	sociale	
media	(cookies	voor	sociale	media) 
Deze cookies maken het volgende mogelijk: 
  

18. Aangemelde gebruikers van bepaalde sociale media kunnen bepaalde inhoud op onze website direct 
delen en liken. 

  
Deze sociale media kunnen ook uw persoonlijke gegevens verzamelen voor hun eigen 
doeleinden. Bewonder Bij heeft geen invloed op wat deze sociale media met uw persoonlijke 
gegevens doen. Meer informatie over de cookies van sociale media en de gegevens die hierdoor 
mogelijk worden verzameld, vindt u in het privacy- en cookiebeleid van de afzonderlijke sociale 
media. Hieronder vindt u een lijst met de privacyverklaringen van de sociale-mediakanalen die 
het vaakst door Bewonder Bij worden gebruikt: 
  

19. Facebook 
20. Google+ 
21. Twitter 
22. Pinterest 
23. LinkedIn 
24. YouTube 
25. Instagram 
26. Sharethis 
27. Vimeo 
28. Tumblr 

  
Cookies	voor	weergave	van	gerichte	advertenties	en	inhoud	
(cookies	voor	gerichte	reclame) 
We proberen inzicht te krijgen in uw interesses op basis van uw bezoeken en surfgedrag op de 
websites van Bewonder Bij en derde partijen om informatie en reclame af te stemmen op uw 
interesse en relevantie. We ontwikkelen op basis van deze interesses een gesegmenteerd profiel 
en stemmen vervolgens de inhoud en advertenties op onze website af op diverse groepen 
klanten. 
 
Op deze manier kunnen ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen uw interesses 
achterhalen. Deze informatie kan tevens worden gebruikt om u inhoud of advertenties aan te 
bieden die u waarschijnlijk zullen aanspreken op andere websites die niet van Philips zijn. In die 
gevallen kan de informatie over uw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie 
van voorgaande bezoeken aan andere websites dan die van ons. 

Ook als deze cookies niet worden gebruikt, moet u er rekening mee houden dat u toch 
advertenties op onze site te zien krijgt. Deze advertenties zijn echter niet op uw interesses 



afgestemd. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld zijn afgestemd op de inhoud van de website. 
U kunt dit soort inhoudgerelateerde internetadvertenties vergelijken met reclames op televisie. 
Als u bijvoorbeeld naar een kookprogramma kijkt, zult u in het reclameblok tijdens die uitzending 
vaak reclame over kookproducten te zien krijgen. 
 
Cookies voor gerichte reclame maken het volgende mogelijk: 
  

29. Uw bezoek aan de websites vastleggen en op basis daarvan uw interesses in kaart brengen. 
30. Een controle uitvoeren om te achterhalen of u op een advertentie hebt geklikt. 
31. Bijhouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken. 
32. Informatie over uw surfgedrag doorgeven aan andere websites. 
33. Services van derden gebruiken om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw behoeften, 

interesses of voorkeuren. 
34. Bepalen welke advertenties, reclametechnologieën en reclamenetwerken het effectiefst voor ons zijn. 
35. U krijgt advertenties te zien over producten waarop u eerder op hebt geklikt, naar hebt gezocht of 

op andere wijze interesse voor hebt getoond (retargeting). 
36. Bijhouden welke advertenties u al zijn aangeboden, zodat u niet steeds dezelfde te zien krijgt. 
37. U krijgt steeds gerichtere advertenties te zien op basis van uw sociale-mediagebruik. 
38. U kunt vragen of beoordelingen insturen over onze producten en op basis daarvan advertenties te 

zien krijgen die voor u interessant lijken. 
39. Door u ingezonden beoordelingen laten hergebruiken als productaanbevelingen op andere pagina’s. 
40. U kunt in contact worden gebracht met erkende online wederverkopers voor informatie over prijs, 

beschikbaarheid en aankoopvoorwaarden van het Philips-product waar u interesse voor hebt en uw 
aankoopvoorkeuren bijhouden. 

41. Bepalen op welke advertenties u hebt geklikt voordat u iets koopt op onze website. 
42. Bijhouden hoeveel bestellingen via de advertentie worden geplaatst, plus de financiële waarde 

ervan. 
43. E-mails voor direct marketing ontvangen, afgestemd op uw interesses (als u zich voor dergelijke e-

mails hebt aangemeld), of e-mails voor direct marketing over soortgelijke producten als die u al hebt 
aangekocht (als u zich voor dergelijke e-mails niet hebt afgemeld). 

44. Meerdere apparaten (bijvoorbeeld telefoon, tablet, laptop) aan een bezoeker koppelen, zodat kan 
worden bijgehouden of een advertentie op één apparaat een actie (zoals een aankoop) op een ander 
apparaat tot gevolg heeft gehad (zogeheten ‘cross device tracking’). 

  
Afsluitende	opmerkingen 
Bewonder Bij kan deze cookie-verklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze 
website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de 
cookie-verklaring en de vermelde cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te 
wijzigen. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u 
niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen 
de Bewonder Bij -websites niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of 
gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene 
cookie-verklaring. De nieuwste versie vindt u op deze webpagina. 
  
Neem bij verdere vragen en/of opmerkingen contact op met info@bewonderbij.nl of ga naar 
onze contactpagina. 
 


