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Cookiebeleid (EU) 
Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt in november 2022 en is van toepassing op burgers en 
wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland 
 

1. Introductie 
Op onze website, https://www.keystest.nl (hierna: "de website") wordt gebruikgemaakt van 
cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak 
"cookies" worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies 
geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze 
website. 

 
2. Wat zijn cookies 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 
of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. 

 
3. Wat zijn scripts? 
Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten 
functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw 
apparatuur. 

 
4. Wat is een web beacon? 
Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website 
dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met 
behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen. 

 
5. Cookies 

 
5.1 Technische of functionele cookies 
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw 
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor 
dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds 
opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere 
mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze 
cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft. 

 
5.2 Statistieken cookies 
Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij 
krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze website. Wij vragen 
uw toestemming om statistieken cookies te plaatsen. 

 
5.3 Marketing/Tracking cookies 
Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden 
gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de 
gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden. 
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5.4 Sociale media 
Op onze website hebben wij inhoud opgenomen om webpagina's te promoten (bijv. "vind ik leuk", 
"pin") of te delen (bijv. "tweet") op sociale netwerken. Deze inhoud is ingesloten met code die 
afkomstig is van derden en plaatst cookies. Deze inhoud kan bepaalde informatie opslaan en 
verwerken voor gepersonaliseerde reclame. 

 
Leest u de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te 
weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie 
die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

 
6. Geplaatste cookies 

WPML: We gebruiken WPML voor taal management. 
https://cookiedatabase.org/service/wpml/ 
Delen van gegevens 
Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. 

 
Consent to service wpml: We slaan op voor 1 dag. 
https://cookiedatabase.org/cookie/wpml/wp-wpml_current_language/ 
 
Vimeo: We gebruiken Vimeo voor het tonen van video's. 
https://cookiedatabase.org/service/vimeo/ 
Delen van gegevens: voor meer informatie, lees https://vimeo.com/privacy 

 
YouTube: We gebruiken YouTube voor het tonen van video's. 
https://cookiedatabase.org/service/youtube/ 
Delen van gegevens: voor meer informatie, lees https://policies.google.com/privacy 

 
Marketing/Tracking: 
GPS 
Expiratie: sessie 
Functie: Opslaan van locatiegegevens 
YSC 
Expiratie: sessie 
Functie: interactie volgen en opslaan 
PREF 
Expiratie: 8 maanden 
Functie: Opslaan van gebruikersvoorkeuren 
 
Google Analytics: We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. 
https://cookiedatabase.org/service/google-analytics/ 
Delen van gegevens: voor meer informatie, lees https://policies.google.com/privacy 
 
Statistieken: 

_ga 

Expiratie: 2 jaren 

https://cookiedatabase.org/service/wpml/
https://cookiedatabase.org/cookie/wpml/wp-wpml_current_language/
https://cookiedatabase.org/service/vimeo/
https://cookiedatabase.org/service/youtube/
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/gps/
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/ysc/
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/pref/
https://cookiedatabase.org/service/google-analytics/
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_ga/
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Functie: Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven 
_ga_* 
Expiratie: 1 jaar 
Functie: Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven 
 
7. Toestemming 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over 
cookies. Zodra u klikt op 'Voorkeuren bewaren' geeft u ons toestemming om de categorie√´n 
cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn 
omschreven in het Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, 
u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal 
werkt. 

 
7.1 Beheer uw cookie toestemming 
We hebben een privacy signaal ontvangen van je browser. Om deze reden hebben we je 
privacy instellingen op deze website ingesteld op strikt noodzakelijk. Indien je volledige 
functionaliteit wilt genieten kun je overwegen om https://www.davidrakers.com uit te sluiten 
van je privacy instellingen. 

 
8. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen 
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook 
aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat 
u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt 
geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de 
Help-functie van uw browser. 
 
Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel 
de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij 
een nieuw bezoek aan onze websites. 

 
9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

• U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

• U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee 
gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. 

• Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u 
verwerken. 

• Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan 
te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt. 

• Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die 
toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. 

• Recht op data-portabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te 
vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan 
een andere Verwerkingsverantwoordelijke. 

• Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij 
komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn. 

• Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie 
hiervoor de contactinformatie onder aan dit Cookiebeleid. Heeft u een klacht over 

https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_ga_/
https://www.davidrakers.com/
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hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook 
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit 
Persoonsgegevens). 

 
10. Contactinformatie 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring 
kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie: 

 
davidrakers.com 
Waarderstraat 123 
2729MB Zoetermeer 
Nederland 
Website: https://www.davidrakers.com/ 
E-mail: info@davidrakers.com 
Telefoonnummer: +31 (0)79 78 55528 
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