
 
Cookieverklaring Old  BASICS 

 
Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2018 
 
Inleiding  
Op onze website, www.old-basics.nl (hierna: “de website”) wordt gebruik gemaakt van 
cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het 
gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden 
cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van 
cookies op onze website. 
 
Wat zijn cookies? 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer of ander 
apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 
weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. 
 
Wat zijn scripts? 
Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten 
functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op 
jouw apparatuur. 
 
Wat is een webbeacon? 
Een webbeacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een 
website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen 
worden er met behulp van webbeacons verschillende gegevens van je opgeslagen. 
 
Toestemming 
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over 
cookies. Zodra u klikt op ‘akkoord’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te 
gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Je kunt via jouw 
browser het plaatsen van cookies uitschakelen, je moet er dan wel rekening mee houden dat 
onze website mogelijk niet meer optimaal werkt. 
 
Derden  
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik 
van de cookies. Wij kunnen alleen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Partijen zoals Google zijn aan te 
merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene 
verordening gegevensbescherming. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze bedrijven 
te lezen.  
 
  



Cookies  
Technische en functionele cookies 
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en 
dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies 
zorgen wij ervoor dat je onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je 
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze 
website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in jouw winkelmandje bewaard 
blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier 
toestemming voor geeft.  
 
Er worden de volgende technische en functionele cookies geplaatst: 
 

• PHP Language 

Doel 
Dit cookie gebruiken wij om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Wij plaatsen dit 
cookie zelf en maken het gebruik van onze site eenvoudiger. Het is een ID voor algemene 
doeleinden die de gebruiker-sessies behoudt. Dit is een willekeurig gegenereerd getal. De 
cookies worden enkel bewaard voor de sessie.   
 
Afkomst en bewaartermijn  Namen Delen  
Dit cookie wordt enkel voor 
een sessie bewaard. 

PHPSESSID Wij delen de informatie niet met 
derden.  

 

• Google Tag Manager 

Doel 
Dit cookie plaatsen wij voor het laden van scripts en code op de pagina. Het einde van de 
naam is een uniek nummer dat ook een ID is voor een gekoppeld Google Analytics-
account. 
 
Afkomst en bewaartermijn  Namen Delen  
Dit cookie wordt maximaal 1 
maand bewaard. 

_dc_gtm_UA-
68929071 

Wij delen de informatie niet met 
derden.  

 
Analytische cookies  
Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij 
de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in 
het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij jouw 
toestemming. 
  


