
Cookie Policy 

VAN DER AALST FINE ART KUNSTHANDEL 

Hieronder wordt uitgelegd hoe Van der Aalst Fine Art omgaat met persoonsgegevens en welke 

cookies er door onszelf en derden worden geplaatst op VanderAalstFineArt.com. 

 

Wat is een cookie? 

Wij maken op Van der Aalst Fine Art gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met 

pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw 

computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 

onze servers teruggestuurd worden. Op de website van de Consumentenbond vindt u meer 

informatie over cookies. =link (http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-

communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/) 

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. 

Hoe dit moet is eveneens te vinden op de website van de Consumentenbond.=link 

(http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-

internet/extra/wat-zijn-cookies/) 

 

Overzicht van cookies op VanDerAalstFineArt.com 

We vinden het belangrijk dat het voor bezoekers duidelijk is waartoe wij cookies en andersoortige 

technieken plaatsen op VanDerAalstFineArt.com. In deze paragraaf zetten we de verschillende 

soorten cookies op een rij die via VanDerAalstFineArt.com worden geplaatst: 

 

Functionele cookies. 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen 

bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. 

Kernfuncties: er wordt door ons CMS WordPress gebruikgemaakt van cookies om de website juist te 

laten functioneren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Embedded content: op 

webpagina’s van VanDerAalstFineArt.com kan gebruik worden gemaakt van content die op andere 

sites wordt gehost en door VanDerAalstFineArt.com wordt ontsloten. Denk hierbij aan video’s van 

YouTube. Deze ontsloten content maakt vaak gebruik van cookies. Wat externe platforms met de 

cookies en persoonsgegevens doen, is te vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. 

Wij hebben hier geen controle over. Van een veelgebruikte embedded content vindt u hier de 

privacy statement: Privacy statement van YouTube 

Analytics cookies. 

http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/


Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen 

wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst voor Google Analytics door het Amerikaanse bedrijf 

Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 

invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 

andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te 

houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 

Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid 

van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een 

browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u 

bezoekt, dus niet alleen voor VanDerAalstFineArt.com. U kunt de browser-plugin hier downloaden. 

 

Google AdWords 

Via onze website wordt een cookie geplaatst voor Google AdWords door het Amerikaanse bedrijf 

Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 

invloed op. 

 

Conversietracking 

Deze cookie helpt ons de effectiviteit van onze marketinginspanningen via het advertentienetwerk 

van Google te evalueren. Deze cookies zijn 30 dagen actief en bevatten geen persoonsgegevens. 

 

Remarketing 

Google AdWords Remarketing gebruikt cookies om opmaat advertenties te tonen van Van der Aalst 

Fine Art op websites van derden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. 

 

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

 



Facebook 

Via onze website wordt een cookie geplaatst voor conversiemeting door het Amerikaanse bedrijf 

Facebook. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk 

wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. Wij hebben hier 

geen invloed op. 

 

Conversietracking 

De cookie ten behoeve van conversietracking helpt ons de effectiviteit van marketinginspanningen 

via het advertentienetwerk van Facebook te evalueren. Deze cookies zijn 30 dagen actief en bevatten 

geen persoonsgegevens. 

 

Remarketing 

Facebook Custom Audiences gebruikt een cookie om opmaat advertenties te tonen van Van der Aalst 

Fine Art op websites van derden via het advertentienetwerk van Facebook. Deze cookies zijn 90 

dagen actief en bevatten geen persoonsgegevens. 

 

De verzamelde gegevens worden alleen versleuteld verzonden naar Facebook en door Facebook 

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De verzonden gegevens zijn anoniem voor ons: 

persoonsgegevens van individuele gebruikers zijn niet zichtbaar voor ons. Facebook stelt zich te 

houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 

Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid 

van Facebook voor meer informatie. 

 


