COOKIE VERKLARING DRINCO B.V.
DRINCO B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, hierna te noemen “DRINCO
B.V.” hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website
www.drinco.nl, en hetgeen de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming daaromtrent bepaalt. In deze verklaring zet DRINCO
B.V. uiteen wat haar beleid is omtrent Cookies op haar website www.drinco.nl.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze website op jouw computer,
tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. De cookies die
wij gebruiken op onze website onthouden geen persoonlijke gegevens, zoals uw
wachtwoord, naam, adres of leeftijd. De cookies onthouden alleen uw voorkeuren en
interesses. We gebruiken cookies om verschillende redenen. Hieronder leest u meer over
de 3 verschillende categorieën cookies die DRINCO B.V. gebruikt op de website
www.drinco.nl.
Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Deze cookies
dragen bij aan veilig browsen en gebruiken van de functionaliteiten van onze website.
Denk daarbij aan het ingelogd blijven tijdens het bezoeken van de verschillende pagina’s
van onze website, en uw opgegeven cookiepreferenties. Als uw browser geheel geen
cookies van www.drinco.nl accepteert kunt u geen of slechts beperkt gebruikmaken van
de website en jouw persoonlijke omgeving op www.drinco.nl.
Statistiek-cookies
We streven naar de hoogst mogelijke gebruikservaring. Om dit te bereiken gebruiken we
cookies die informatie verzamelen over het gebruik van onze website. Op onze website
maken we gebruik van de volgende statistiek cookies:
– Google Analytics
Externe cookies
We vinden het belangrijk om alleen informatie met u te delen die relevant is. We maken
daarom gebruik van cookies die iets vertellen over uw gebruikersprofiel. Dit doen we
zowel op onze eigen website als op externe websites. Wij tonen informatie die aansluit op
een eerder bezoek aan onze website. Heeft u bijvoorbeeld op onze website de pagina
over inkoop voordeel bekeken? Dan kunt u op een externe website een advertentie te
zien krijgen die verwijst naar deze pagina. Op onze website maken we gebruik van de
volgende externe cookies:
-Facebook.com (Facebook (http://www.facebook.com/help/cookies))
-Google+ (Google+ (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/))
-Twitter.com (Twitter (http://twitter.com/privacy))
-LinkedIn.com (LinkedIn (http://nl.linkedin.com/static?key=privacy_policy))
-Youtube.com (Youtube (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/))
Via speciale knoppen van deze kanalen kunt u gemakkelijk content delen van onze
website via uw eigen account. Een voorbeeld is de ‘Vind ik leuk- knop’ van Facebook en
het koppelen van die preferenties aan het bezoek van andere websites. Dit wordt

mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies. Meer informatie over de gegevens die
deze social-mediakanalen hiermee verkijgen, vindt u op de websites van bovengenoemde
partijen.
Overzicht van cookies
Cookie overzicht: _ga, _ga_ZK0BY3L3SN
Wij streven ernaar om dit overzicht zo actueel mogelijk te houden. Het overzicht is voor
het laatst bijgewerkt op 2021-02-24T23:00:00+00:00.
Hoe kunt u cookies blokkeren of verwijderen?
Wilt u liever niet dat www.drinco.nl cookies plaatst? Dan kunt u deze cookies
zelf blokkeren of verwijderen via de privacyinstellingen van uw browser. De
website www.drinco.nl kan hierdoor wel minder snel werken, of zelfs helemaal
niet functioneren. Zie hierboven de uitleg hierover bij “noodzakelijke cookies”.
Cookies blokkeren
Wilt u voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst? Blokkeer dan de mogelijkheid
dat cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiel. Er zijn verschillende
mogelijkheden om cookies te blokkeren. Zo kunt u alle cookies blokkeren, een specifiek
type cookie blokkeren of cookies van bepaalde websites blokkeren. Dit kunt u zelf doen
via de privacyinstellingen van uw browser. Bij het blokkeren van cookies blijven alle
cookies staan die al op uw computer, tablet of mobiel aanwezig waren. U kunt daarom
beter naast het blokkeren ook al uw reeds geplaatste cookies verwijderen, door middel
van bijvoorbeeld HitmanPro of MalwareBytes.
Cookies verwijderen
Wilt u alle cookies op uw computer verwijderen? Dat kan. Houd er wel rekening mee dat
u door het verwijderen van cookies minder gebruikersgemak ervaart als u websites
bezoekt. Bepaalde instellingen worden namelijk niet langer bewaard en het kan zijn dat u
relevante aanbiedingen misloopt. Overigens zullen na elk internetbezoek weer cookies op
uw computer, tablet of mobiel worden opgeslagen. Tenzij u de plaatsing van nieuwe
cookies hebt geblokkeerd. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in de toolbar
van uw browser. Lees meer op de websites van de browsers Internet Explorer
(http://windows.microsoft.com/nl-be/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies),
Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20verwijderen) of
Google Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=nl&answer=95647). Gebruikt u Safari? Dan worden cookies van adverteerders
standaard geblokkeerd. U kunt deze instelling veranderen door rechts bovenin op
het symbool voor instellingen te klikken. Vervolgens gaat u naar ‘Voorkeuren’,
tabje ‘Privacy’. U kunt vervolgens kiezen uit 3 instellingen.
Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld
video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich
exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van
derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief
het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en
ingelogd bent op die site.
Analytics
Google Analytics
Hoe lang we jouw gegevens bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie
voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen
en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de
persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers
kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen
(behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze
informatie ook bekijken en bewerken.
Welke rechten je hebt over je gegevens
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken
om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle
gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke
gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiliging doeleinden.
Waar we jouw gegevens naartoe sturen
Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde
spamdetectie service.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Drinco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•

Voor- en achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
of telefonisch.

Disclaimer
Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Drinco van
toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.
Aansprakelijkheid
Drinco doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief
informatie van derden, alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en
uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij, en onze
leveranciers, dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van
informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de
hoogte stelt. Stuur je e-mail naar pim@drinco.nl
Rechten
Drinco, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten
en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site
staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch
materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op
bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden
gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de
site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking
stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drinco.
Wijzigingen
Drinco mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer,
altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om
regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

