Cookies:
Cabooter Group uses cookies on its website. Because we want to guarantee
your privacy and improve the user-friendliness of your visits to our website, we
think it is important that you know how and why we use cookies. What is a
cookie? A cookie is a simple, small text file that stores your computer or mobile
device when you visit our website (and you agree that this happens). Cookies are
used on almost every website. By using cookies we ensure that:
• Surfing our website becomes easier.
• You do not always receive the same information during your visit (for
example, seeing the cookie report).
• We can measure how our web store is used and where we can still
improve it.
• We can recognize which device you use when you visit our website.
Cookies from third parties are also placed via our website. The privacy
and cookie policy of the relevant company applies to the use of cookies by
other companies. Which cookies do we use?

Analytical cookies
With the help of third parties we collect statistics about the use of the website by
the visitors. This requires analytical cookies. By measuring website usage, we
can continue to improve our website, which is to the benefit of the visitors.
Among other things, the following data is stored:
• The IP address, which is made anonymous.
• Technical features such as the browser you use, which device you use and
the resolution of the screen you use.
• How you came to our website.
• When and for how long you use our website.
• It keeps track of whether you use the functionalities of the website such
as registering for the newsletter or filling in the contact form.
• Which pages you visit on our website. These cookies are used for
example:
• Tracking the number of visitors to our website
• Measuring the duration per visit
• Determining the order in which a visitor visits the various pages of our
website. For using Google services such as Google Analytics and Google
Tag manager, we have signed a processor agreement with Google. We do
not share data from website visitors with Google under any
circumstances. Moreover, the data is processed anonymously, so that we
can not trace it to an individual. This information is only used to ensure

that our website is working properly. The anonymised data is stored for
26 months, after which it is automatically removed from Google's servers.

Cookies:
Cabooter Group maakt gebruik van cookies op zijn website. Omdat wij jouw
privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoeken aan
onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en
waarom wij cookies gebruiken. Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig,
klein tekstbestandje die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je
onze website bezoekt (en je daarmee akkoord bent gegaan dat dit gebeurt).
Cookies worden op vrijwel iedere website gebruikt. Door gebruik te maken van
cookies zorgen wij ervoor dat:
• Het surfen op onze website makkelijker wordt.
• Je bij jouw bezoek niet steeds dezelfde informatie ontvangt
(bijvoorbeeld het zien van de cookiemelding).
• We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we
deze nog kunnen verbeteren.
• We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je onze website
bezoekt. Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst.
Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy-en
cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Welke
cookies gebruiken wij?
Analytische cookies
Met behulp van derden verzamelen wij statistieken over het gebruik van de
website door de bezoekers. Hiervoor zijn analytische cookies nodig. Door
websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren, wat in het
voordeel van de bezoekers is. Onder meer de volgende gegevens worden
opgeslagen:
• Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt.
• Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt, welk apparaat
je gebruikt en de resolutie van het scherm dat je gebruikt.
• Hoe je op onze website bent gekomen.
• Wanneer en hoelang je onze website gebruikt.
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Er wordt bijgehouden of je de functionaliteiten van de website gebruikt
zoals het aanmelden voor de nieuwsbrief of het invullen van het
contactformulier.
Welke pagina’s je bezoekt op onze website. Deze cookies worden
gebruikt voor bijvoorbeeld:
Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website
Het meten van de tijdsduur per bezoek
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende
pagina’s van onze website bezoekt. Voor het gebruiken van diensten
van Google zoals Google Analytics en Google Tag manager hebben we
een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij delen in
geen enkel geval gegevens van websitebezoekers met Google.
Bovendien worden de gegevens anoniem verwerkt, zodat we deze niet
tot een individu kunnen herleiden. Deze gegevens worden alleen
gebruikt om te zorgen dat onze website goed werkt. De
geanonimiseerde gegevens worden 26 maanden bewaard, hierna
worden ze automatisch verwijderd van de servers van Google.

