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Toepasselijkheid, definities
Deze Cookie Policy is van toepassing de website www.heicosportiv.nl; www.heicosportiv.be;
www.heico.nl; van Heico Sportiv (importeur voor Nederland en België), gevestigd te Urk,
hierna te noemen “Heico Sportiv”.
Cookies
Bij het gebruik van de website van Heico Sportiv kunnen cookies (kleine tekstbestandjes) op
uw computer of ander device worden opgeslagen. Heico Sportiv kan daarmee informatie over
het gebruik van de website verkrijgen. Heico Sportiv kan de bij haar bekende informatie
koppelen aan deze cookies en daardoor haar website gebruiksvriendelijker maken.
Er zijn verschillende soorten cookies. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt
binnen één browsersessie en worden automatisch verwijderd na het afsluiten van de browser.
Permanente cookies
Permanente cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen tussen verschillende
bezoeken van de website en blijven op de computer staan na het sluiten van de browser. Deze
cookies stellen de website in staat u te herkennen als terugkerende klant. Met tracking
cookies wordt informatie verkregen over uw bezoeken op meerdere pagina’s en websites.
Met deze informatie kan een profiel opgebouwd worden van uw online surfgedrag en uw
interesses.
Functionele cookies
Heico Sportiv maakt gebruik van een functionele cookie op de website. Deze cookie zorgt
ervoor dat er geen nieuwe connectie tussen uw browser en de webserver gemaakt hoeft te
worden als u een nieuwe pagina opent. Zo navigeert u sneller door onze site. Ook wordt dit
gebruikt om een bestelling op de website van klanten te herkennen wanneer ze een bepaalde
keuze hebben gemaakt. Deze sessiecookie maakt het mogelijk om de aankoop mee te nemen
naar de betaalpagina, die de vorige activiteiten van de bezoeker kan onthouden en dus ook
de bestelling. Na het bezoek verdwijnt deze cookie.
Google Analytics Cookies

Heico Sportiv maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten en
te analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelen wij anonieme informatie over onder
andere bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op onze website, populaire zoektermen
en welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en
het beter afstemmen van onze dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften
van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe
wettelijk wordt verplicht. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van Google Analytics:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl
U hebt de vrije keuze om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit
kunt u in uw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe u deze cookies kunt
blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de helpfunctie van uw browser uitgelegd. Als u ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het
mogelijk dat de functionaliteit van onze website terugloopt. Meer informatie over het
verwijderen van cookies kunt u ook vinden met behulp van de help-functie van uw browser.
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