Cookieverklaring
Deze cookieverklaring is opgesteld voor alle diensten en producten die vallen onder
EstherEducatief! De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is een handelsnaam van
EstherEducatief!
1.

Wij gebruiken cookies.
www.esthereducatief.nl en www.stoplichtkaartjes.nl maken gebruik van
cookies. Cookies zijn nodig om de website goed te laten draaien. Cookies maken
het tevens mogelijk om het gebruik van deze website te verbeteren.
Een cookie wordt meegestuurd met pagina’s van deze website en/of Flashapplicaties en door de browser op de harde schijf / het intern geheugen van een
multimedia device (computer, mobiele telefoon, tablet of slimme apparaten)
opgeslagen. Hierdoor kan de daarin opgeslagen informatie bij een volgend
websitebezoek naar de servers van www.esthereducatief.nl en
www.stoplichtkaartjes.nl worden teruggestuurd.

2.

Wij vragen toestemming om cookies te gebruiken
Om cookies te mogen gebruiken is uw toestemming nodig. Middels een
cookiebanner, die u in beeld ziet verschijnen zodra u deze website bezoekt,
vragen wij u om toestemming.

3.

Elk soort cookie op deze website heeft een eigen doel
a. Functionele cookies; deze cookies maken het mogelijk om deze
website beter te laten functioneren, zodat deze gebruiksvriendelijk is
voor uw bezoek. Zo slaan we bijvoorbeeld uw inloggegevens op en
houden we de artikelen in uw winkelwagen bij. Functionele cookies
zorgen er tevens voor dat de site geoptimaliseerd wordt. Bijvoorbeeld
als we twee verschillende versies van een webpagina willen
vergelijken op welke het beste bezocht wordt.

b. Geanonimiseerde analytische cookies; elke keer als u de website
bezoekt, wordt er een anonieme cookie gegenereerd. Deze cookie
weet of u de website eerder bezocht hebt. Deze cookie wordt alleen bij
het eerste bezoek gegenereerd, bij volgende bezoeken wordt gebruik
gemaakt van die cookie. Deze cookies verschaffen ons nuttige
informatie, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Zo
verzamelen we de volgende gegevens, zoals onder andere het aantal
unieke bezoekers, hoe vaak bezoekers de site bezoeken, welke
pagina’s gebruikers bekijken, hoeveel tijd besteed wordt op een
pagina, bij welke pagina bezoekers de site verlaten, welke downloads
het meest gedownload worden, enzovoorts.
c. Eigen tracking cookies; door deze cookies weten we of u naast deze
website ook op andere websites uit ons netwerk bent geweest. Zo
wordt een profiel opgebouwd die niet gekoppeld is aan naam, adres en
emailadres, maar aan deze tracking cookie.

4. Blokkeren en verwijderen van cookies
U kunt er zelf voor kiezen of u cookies wilt verwijderen. Dat kan via de
internetbrowser. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze een
melding geeft als er een cookie wordt geplaatst. Via de helpfunctie in uw
browser kunt u nalezen hoe u dat doet. Wees u ervan bewust dat onze
website mogelijk minder prettig in het gebruik is of minder goed werkt
zonder cookies.

5. Vernieuwingen, wijzigingen en onvoorziene cookies
We passen onze website regelmatig aan en bewegen mee met
vernieuwingen. In dat kader is het raadzaam om regelmatig deze verklaring
door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
In onze blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere
websites wordt gehost. Denk hierbij onder andere aan een imbedded
YouTube-filmpje. Codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter
geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door
anderen zonder dat wij daar zelf weet van hebben. Indien u op dergelijke
onvoorziene cookies stuit dan kunt u hiervan melding doen bij deze derde
partij. Uiteraard horen wij het ook graag. U kunt een mail sturen naar
info@esthereducatief.nl of info@stoplichtkaartjes.nl.

6. Slotopmerkingen
Deze cookieverklaring is zorgvuldig tot stand gekomen. Bent u van mening
dat er geen recht wordt gedaan aan het gebruik van cookies door ons dan
kunt u dat kenbaar maken. Ook voor andere vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen via info@esthereducatief.nl of info@stoplichtkaartjes.nl.

