
Als u BluePotatoes.nl bezoekt of gebruikt, kunnen wij, of de door ons geautoriseerde service 
provider cookies en soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om 
ons te helpen u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. 
  
Zoals de meeste websites, gebruiken ook wij technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw 
computer, tablet of mobiele telefoon. Deze kleine bestanden stellen ons in staat om iedere keer dat u 
BluePotatoes.nl bezoekt of gebruikt, bepaalde stukjes informatie op te slaan. 
  
Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd door hulpmiddelen die in de meeste commerciële 
browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten 
worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties. 
  
BluePotatoes.nl bepaalde website functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van 
deze technologieën. Het staat u altijd vrij om deze technologieën te blokkeren, verwijderen of uit te 
schakelen als uw browser of apparaat dit toelaat.  
 
Waar toepasselijk beschermen wij onze cookies en soortgelijke technologieën, zodat alleen wij en/of 
door ons geautoriseerde service providers deze kunnen interpreteren. Wij doen dit door de cookies en 
soortgelijke technologieën een unieke identificatiecode toe te wijzen. Deze is zo ontworpen dat alleen 
wij deze kunnen interpreteren.  
 
Wij slaan geen enkele persoonlijke informatie van u op in onze cookies of in onze soortgelijke 
technologieën. 
  
Als u onze website blijft gebruiken na acceptatie verkrijgen we uw toestemming voor het gebruik van 
deze technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan. 
 
Ons gebruik van deze technologieën valt uiteen in de volgende twee algemene categorieën: 
  

1. Technisch noodzakelijk. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken 
die nodig zijn voor de werking van onze websites. 

2. Prestatie-gerelateerd. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken die 
behulpzaam zijn bij het beoordelen van de prestaties van onze websites, onder andere 
als onderdeel van analytische toepassingen om ons inzicht te geven hoe onze 
bezoekers onze website gebruiken of om onze website inhoud te verbeteren. 

 
Wij plaatsen geen functionaliteit-gerelateerde en advertentie- of targeting-gerelateerde cookies. 
  
Gebruik van deze technologieën door dienstverlenende derde i.c. service provider: deze 
dienstverlener helpt ons bij het beheren van onze website en levert u een betere, snellere en veiligere 
ervaring. Deze dienst kan technologieën gebruiken om ons te helpen bij het leveren van onze eigen 
inhoud. Afgezien van het gebruik van deze technologieën door onze dienstverlener, staan wij op onze 
websites geen inhoud van derde partijen toe.  
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