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COOKIE STATEMENT GRASFABRIEK B.V. 

Via onze websites kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Dit betreft de 
website: GrasFabriek.com – een website van GrasFabriek B.V. 

GrasFabriek is een geregistreerde (beschermde) handelsnaam van GrasFabriek B.V. 

Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de GrasFabriek 
website worden gebruikt en waarom. 

 

Wat doen cookies? 
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina 
op uw computer, tablet of ander elektronisch apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat 
een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een 
cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden. 

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer 
worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw 
browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er 
zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website 
kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u 
verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.   

Het is mogelijk dat een derde die onze website ‘toont’ (Wix.com) een of meerdere van deze 
cookies op uw computer implementeert (in het Engels): 

 

 

 



 

 

 

 

Cookie name Life span Purpose 

svSession Permanent Creates activities and BI 

hs Session Security 

incap_ses_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Session Security 

incap_visid_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Session Security 

nlbi_{ID} Persistent cookie Security 

XSRF-TOKEN Persistent cookie Security 

smSession Two weeks Identify logged in site 
members 



 

 

Cookies op onze website 

Via onze website worden functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies geplaatst, 
alsmede cookies gerelateerd aan sociale media opties en tracking cookies voor het aanbieden 
van relevante content. 

• Functionele (noodzakelijke) cookies 

Wij gebruiken een functionele cookie die noodzakelijk is om het navigeren over de website 
mogelijk te maken. Deze cookie is slechts geldig voor de duur van uw browsersessie. Deze 
cookie is geldig voor een maximale duur van twee jaar. GrasFabriek deelt de hiermee 
verzamelde gegevens niet met derden, behoudens een eventuele plicht daartoe. 

• Analytische cookies 

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie 
kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden 
gegenereerd. Aldus kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de 
website verbeteren. Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. In dat kader worden 
via onze website analytische cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. 
Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens  stelt Google voor GrasFabriek 
anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze website.  Wij hebben de 
Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor verwerken wij relatief minder gegevens van u. Voor 
meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier. Google 
biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van 
Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken. Klik hier voor meer algemene 
informatie over hoe Google cookies gebruikt. Klik hier voor de lijst met analytische cookies. 

• Social media cookies  

Om de bezoekers van ons blog de mogelijkheid te bieden om content te delen, hebben we 
‘sociale media’-knoppen op deze websites geplaatst, waaronder een AddThis of Wix-optie 
(eerder genoemd), die toegang geeft tot een veelheid aan sociale media. De aanbieder van 
deze dienst, Clearspring Technologies, Inc. handelend onder de naam AddThis en / of Wix.com 
Ltd. handelend onder de naam Wix.com of Wix, kan cookies op uw computer plaatsen, wanneer 
u ons blog en website bezoekt of klikt op een sociale media optie Deze cookies kunnen onder 
meer functionele cookies omvatten die de sociale media opties mogelijk maken, maar ook 
analytische cookies. AddThis en / of Wix kan deze cookies en de daarmee verzamelde 
informatie voor haar eigen doeleinden gebruiken. Graag verwijzen wij u naar de privacy 
policy van AddThis en het privacybeleid van Wix. U kunt zich hier afmelden voor door AddThis 
en voor Wix via privacy@wix.com of schrijf naar: Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, 
Israël. 
 
De cookies gerelateerd aan sociale media worden niet door ons geplaatst of gelezen, maar 
door de betreffende sociale media aanbieder. Wij hebben beperkte kennis en geen 
zeggenschap over deze cookies. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of 



 

 

aansprakelijkheid voor deze sociale media cookies of voor hoe de betreffende sociale media 
aanbieders met de verzamelde informatie omgaan.  

• Tracking cookies 

Nadat u een waarschuwingspop-up te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website en 
vervolgens op ‘OK’ klikt, plaatsen wij mogelijk cookies op uw ‘computer’ / apparatuur, die kan 
worden opgevraagd zodra u onze websites bezoekt. Wanneer u onze website gebruikt, 
verzamelen we (een deel) van uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en 
applicatieversie, taalinstellingen, mogelijk de pagina via welke u naar onze website bent 
gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Ook verzamelen we informatie 
over de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, 
verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere specifieke 
kenmerken van het apparaat. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. 

Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en 
dergelijke, maar dient alleen om content af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant 
mogelijk voor u zijn. Klik hier voor de lijst met tracking cookies van Google Analytics. 

Weigeren en verwijderen van cookies 

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan 
toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. 
Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van 
de Consumentenbond.  

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal 
geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op al die computers.  
 
Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke 
cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze websites of onderdelen daarvan te 
gebruiken. 

 

 

Dit Cookiestatement werd voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018 te Amersfoort. Wij raden u aan dit 
Statement regelmatig te raadplegen omdat wij ons het recht voorbehouden dit geregeld aan te passen 
zonder verdere mededeling. Zoekt u contact met ons? www.GrasFabriek.com/contact  

Ó GrasFabriek B.V. 2018 | Alle rechten voorbehouden. 


