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De website www.lilidee.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje 

dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd. Deze wordt door je 

browser op de harde schijf van apparaat opgeslagen. Deze opgeslagen informatie kan bij elk 

toekomstig bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Ook 

cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van 

de website-gebruikers kan het gebruik van de website verbeterd worden en gebruiksvriendelijker 

worden gemaakt. 

 

Voor het gebruikt van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die wij 

gebruiken is geen toestemming vereist, omdat de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd. 

 

Met geanonimiseerde analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 

vaak onze site wordt bezocht en welke webpagina’s het meeste worden bekeken. De statistieken 

die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar privé personen. Deze gegevens worden na 

verzameling anoniem gemaakt. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. 

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens: 

▪ Het aantal bezoekers op onze webpagina's. 

▪ Hoelang een bezoeker op onze site is. 

▪ Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals 

besturingssysteem en schermgrootte. 

▪ Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je op een advertentie 

van ons hebt geklikt, of op een link in een e-mail). 

Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, kun je lezen in de 

privacyverklaring van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 

Wij geven met analytische cookies nooit jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres en 

telefoonnummer) door aan Google. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 
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Via je browser kan je eenvoudig zelf cookies blokkeren en verwijderen. Wanneer je alle cookies 

blokkeert kunnen websites mogelijk minder goed werken. We adviseren je dan ook om alleen 

ongewenste cookies selectief uit te schakelen via de instellingen van je browser. Op deze manier 

blokkeer je ook cookies van andere websites. 

Wil je dat we vanaf onze website geen cookies plaatsen op je apparaat? Kies er in de 

cookiemelding voor om onze cookies af te wijzen. Deze melding zie je wanneer je onze website 

voor het eerst bezoekt. Wanneer je de cookies al eens hebt geaccepteerd, dan verschijnt de 

melding niet meer. Dan moet je de cookies handmatig verwijderen via je browser. 

 

Onze website wordt regelmatig geüpdatet en bij wijzigingen van de cookies zal ook het 

cookiebeleid worden aangepast. Het kan voorkomen dat er via onze website cookies geplaatst 

worden door derden, waar wij zelf niet van op de hoogte zijn. Mocht je onvoorziene cookies 

tegenkomen die niet in dit document vermeld zijn, dan kan je dat laten weten via een mail aan 

info@lilidee.nl. Je kan daarnaast ook contact opnemen met de derde partij over het plaatsen van 

de cookies en of daarbij je privacy gewaarborgd is. 

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kan je contact opnemen met info@lilidee.nl.  
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