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COOKIES & COOKIEBELEID DORNE INTERNATIONAL B.V.

Onze website www.fequartz.nl maakt gebruik van cookies die wij - na jouw toestemming -
op jouw computer plaatsen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekst- of gegevensbestanden die op jouw computer of mobiel
apparaat (zoals een smartphone of tablet) worden opgeslagen als jij onze Site bezoekt.
De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden.

Waar gebruiken wij cookies voor?
Wij maken gebruik van cookies om het bezoek aan onze Site makkelijker te maken,
doordat hiermee jouw voorkeuren tijdens het navigeren onthouden worden en jij bij elk
bezoek aan onze website kan worden herkend. De website kan daardoor prettiger in
gebruik worden, zodat jouw gebruikservaring verbeterd kan worden. Cookies kunnen ook
ingezet worden om toekomstige ervaringen en activiteiten op onze Site te versnellen.
Wij maken ook gebruik van cookies om anonieme statistieken te verzamelen waarmee
wij kunnen beoordelen hoe bezoekers onze Site gebruiken en die ons helpen bij het
verbeteren van bijvoorbeeld de inhoud en structuur van onze Site. Op basis van deze
informatie kunnen wij u niet persoonlijk identificeren.

FEQUARTZ.NL maakt gebruik van de volgende cookies:

First party cookies:
● Google Analytics (analytische cookies)
● Functionele en technische cookies (sessie- en permanente cookies)
● Overig: Cookie control cookies

Third-party cookies (‘derdencookies’), onder meer:
● Advertentie Programma's
● Social Media

1. First Party Cookies
1.1 Google Analytics & Wix Analytics (analytische cookies)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google en/of WIX (onze web
host/provider), als deel van de “Analytics”-dienst. Zo kunnen wij rapportages ontvangen
hoe bezoekers onze website gebruiken. De verzamelde info wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, alwaar
zij zich dienen te houden aan het  zogenaamde Privacy Shield Programma, wat inhoudt
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.

http://www.fequartz.nl


Google en WIX  kunnen  deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe
wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics info te gebruiken voor andere
Google diensten.

1.2 Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)
Technische cookies zijn noodzakelijk om de website van FEQUARTZ.NL goed te laten
functioneren, zodat jij naar behoren kunt navigeren op onze website. Zij kunnen jouw
voorkeuren onthouden en de gebruiksvriendelijkheid verhogen.

1.2.1 Gebruik van sessiecookies
Met sessie cookies kunnen wij statusgegevens en voorkeuren tijdens een bepaalde sessie
opslaan. Wij kunnen zien welke onderdelen van onze website met dit bezoek hebt
bekeken. Wij kunnen een en ander aanpassen op jouw surfgedrag en het gebruiksgemak
van onze website tijdens de sessie verhogen. Denk hierbij aan het ingelogd blijven tijdens
een sessie of jouw zoekopdrachten opslaan. Deze cookies worden automatisch verwijderd
zodra jij jouw webbrowser afsluit. Al met al gebruiken wij deze voor een goede
functionaliteit van FEQUARTZ.NL

1.2.2 Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen als jij onze website
opnieuw bezoekt. bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor
bijvoorbeeld op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer jij toestemming hebt
gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden (bijvoorbeeld een cookietool). Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te
herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt
maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

1.2.3 Overig: cookie control cookies
Deze cookies worden geplaatst om jouw voorkeuren mbt cookies te onthouden. Deze zijn
dan ook noodzakelijk om te weten of je wel of geen toestemming geeft voor het opslaan
van de volgende cookies op jouw apparatuur:

● Google Analytics/WIX Analytics  (statistieken)
● Cookies van advertentieprogramma’s
● Social Media cookies

2. Third Party Cookies (derdencookies)
2.1 Tracking cookies om advertenties beter af te stemmen op jouw voorkeuren
Met jouw toestemming kunnen andere partijen (derden) zogenaamde tracking cookies
plaatsen op jouw apparaten om advertenties beter af te stemmen op jouw voorkeuren.
Met deze cookies kunnen zij bijhouden welke pagina’s jij bezoekt, om zo een profiel op te
bouwen van jouw online surfgedrag en dient om advertenties af te stemmen op jouw
profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor jou kunnen zijn.



2.2 Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”)
of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram of Pinterest.  Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op en
raden jou aan de privacyverklaring van deze ‘ Social Media’ regelmatig door te lezen -
vanwege wijzigingen - om jezelf te informeren op welke wijze zij deze cookies mbt jou
verwerken.

Hoe kun jij jouw cookies beheren?
Als je niet wilt dat websites op jouw apparatuur cookies plaatsen, dan kun je je
browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies
worden geplaatst. Ook kun je de instellingen zo aanpassen dat je browser alle cookies
weigert (of alleen de cookies van derde partijen). Ook reeds geplaatste cookies kun je
verwijderen. Houd er rekening mee dat je de instellingen apart voor elke browser en elk
van jouw apparaten moet aanpassen! Meer informatie omtrent het in-en uitschakelen en
het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de
Help-functie van jouw browser.

Weigeren van specifieke cookies:
Als je (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat je  niet of niet volledig gebruik kunt
maken van de functionaliteiten van onze website.

Wijzigingen
Omdat onze website of regels rondom cookiebeleid kunnen veranderen, mogen wij de
inhoud van onze verklaringen en ons cookiebeleid altijd en zonder waarschuwing vooraf
wijzigen. Wij adviseren jou wel om ons cookiebeleid regelmatig door te lezen, mocht jij
dat van belang vinden.

Meer informatie over cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-is-een-adblocker

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-is-een-adblocker

