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Cookieverklaring 
 
 
Inleiding 

BRiD Publications maakt bij het aanbieden van haar diensten middels haar website 
www.monikabankert.com gebruik van cookies.  

 

Wat is een cookie?  

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website 
bezoekt. Met behulp van cookies zorgt BRiD Publications dat het surfen op onze website 
www.monikabankert.com eenvoudig is en u bijvoorbeeld niet herhaaldelijk om de dezelfde informatie 
wordt gevraagd. Daarnaast kunnen wij dankzij cookies de website verder optimaliseren. Wij kunnen de 
verkregen informatie niet koppelen aan een persoon.  

 

Soorten cookies  

BRiD Publications gebruikt drie soorten cookies: 

1. Functionele en noodzakelijke cookies 

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. De cookies zorgen ervoor 
dat het gebruik van de website gemakkelijk verloopt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dan 
men ingelogd kan blijven terwijl men de diverse pagina’s van de website bekijkt. Dit zijn tijdelijke 
cookies.  

2. Analytische cookies  

Wij gebruiken cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke 
pagina’s het meest worden bezocht, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen 
opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website.  

3. Social media en andere externe cookies  

Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media-websites (Facebook, Google, Twitter, etc.) en op de 
website www.monikabankert.com aan BRiD Publications toestemming heeft gegeven voor deze 
categorie cookies, kunt u gebruik van maken van extra functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld het 
eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc. 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. Let op dat deze verklaringen 
regelmatig kunnen wijzigen. BRiD Publications heeft daar geen invloed op. 

Cookies voor marketing- en advertentiedoeleinden 

Op onze website worden functionele, analytische en social media cookies voor marketing- en 
advertentiedoeleinden of soortgelijke technieken gebruikt. Dit betreft cookies van Google Analytics, 
Spotify, YouTube en Facebook. 
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Vergelijkbare technieken 

Naast cookies kunnen er ook andere vergelijkbare technieken worden gebruikt, zoals het plaatsen van 
pixels. Deze technieken werken op dezelfde wijze als cookies en worden in deze cookieverklaring dan 
ook mede begrepen onder de term cookies. 

Als cookies door derden worden geplaatst, zoals Facebook of andere sociale netwerken, geldt 
daarvoor de privacy- en cookieverklaring van dat sociale netwerk en kun je daarin vinden welke 
persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. 

 

Blokkeren en verwijderen van cookies  

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig 
ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer 
u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U 
dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen 
functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt 
per browser. 

Na het bezoek aan de website www.monikabankert.com van BRiD Publications kunt u ervoor kiezen 
om de cookies van uw computer verwijderen.  

 


