Cookiebeleid
Ohbabyshower gebruikt cookies om jouw gebruiksgemak op de site te vergroten,
om onze website te verbeteren en om je ook buiten Ohbabyshower passende
aanbiedingen te kunnen doen.
Functionele cookies, cookies die ervoor zorgen dat Ohbabyshower naar behoren werkt,
mogen altijd zonder toestemming worden geplaatst. Doordat uit cookies geen
persoonlijke informatie (zoals een telefoonnummer of een e-mailadres) kan worden
herleid, is het gebruik van cookies veilig.
Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies Ohbabyshower inzet en waarvoor we
ze gebruiken:
1. Functioneel – Cookies die ervoor zorgen dat Ohbabyshower naar behoren werkt.
Wanneer je inlogt op Ohbabyshower wordt een cookie gebruikt om te zorgen dat je
tijdens je hele bezoek ingelogd blijft. Op die manier kun je eenvoudig berichten plaatsen
en bestellingen doen via de bestelpagina's.
Door middel van cookies onthouden we welke producten je in je winkelmandje hebt
gelegd tijdens je bezoek.
Door middel van cookies onthouden we ook welke informatie je invult op verschillende
formulieren tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je dit maar één keer hoeft te doen.
Cookies gebruiken we ook om te kunnen bijhouden voor welk bedrag je een bestelling
plaatst, nadat je via een derde partij naar Ohbabyshower bent doorverwezen. Op basis
van die bestelwaarde bepalen we de vergoeding voor de doorverwijzing naar onze
website voor die partij.
2. Statistieken / Analyse – Om te meten hoe je Ohbabyshower gebruikt
We gebruiken cookies van externe partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van
bezoekers van onze eigen website. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de
website en het Ohbabyshower-concept verder te verbeteren. De informatie die op deze
wijze wordt verzameld, wordt te allen tijden geanonimiseerd en is derhalve nooit
persoonlijk identificeerbaar.
We gebruiken cookies om het aantal bezoekers van Ohbabyshower bij te houden
We houden d.m.v. cookies bij hoelang elke bezoeker op Ohbabyshower blijft via cookies
herleiden we de volgorde waarin je verschillende pagina's op Ohbabyshower bezoekt.
3. Advertenties – Cookies om advertenties te kunnen tonen
Ohbabyshower plaatst bij diverse andere websites advertenties en deze willen we zo
goed mogelijk bij jouw interesses laten aansluiten. Deze advertenties kopen we in via
advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon en plaatsen via ons hun cookies
zodat:

Er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien, zodat je niet steeds
dezelfde te zien krijgt.
Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op een advertentie klikken voor de
afrekening met de partij waarvan de ruimte wordt gekocht.
Er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie voor
de afrekening met de partij waarvan de ruimte wordt gekocht.
4. Social Media – Om Ohbabyshower aanbiedingen te kunnen delen via Social
Media
De aanbiedingen op Ohbabyshower kun je delen op Social Media. Voor het functioneren
van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social-mediacookies van de verschillende
netwerken zodat ze jou herkennen op het moment dat jij een aanbieding deelt.
Voor de cookies die social-mediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee
verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites
geven.
5. Browserinstellingen – geen cookies
Wil je helemaal geen cookies op je computer? Dan kun je je browserinstellingen
aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Je
kunt ook instellen dat je browser alle cookies weigert, of alleen die van derde partijen.
Wees je ervan bewust dat wij zonder cookies niet meer kunnen garanderen dat
Ohbabyshower helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site
verloren gaan of zelfs dat je bepaalde pagina's helemaal niet meer kunt zien.
6. Tot slot
Wanneer onze website verandert of de regels rondom cookies wijzigen, zullen we ons
cookiebeleid moeten aanpassen. De inhoud van deze verklaring mogen we altijd en
zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze pagina raadplegen voor de laatste
versie.
Voor vragen en/of opmerkingen over ons Cookie- of Privacybeleid, verwijzen we je graag
naar onze klantenservice.
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