
Privacy en cookie beleid 

Deze pagina beschrijft hoe Tuinmachines & Ko omgaat met de informatie die u verstrekt tijdens het 

gebruik van deze website. Tuinmachines & Ko staat erop dat uw privacy is gewaarborgd. Wanneer wij u 

om bepaalde persoonlijke gegevens vragen, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen gebruikt worden 

in overeenstemming met dit privacy beleid. Tuinmachines & Ko kan wijzigingen aanbrengen in dit 

document. Controleer deze pagina regelmatig zodat u op de hoogte blijft van het actuele beleid. 

Privacy 

Wij gaan zorgvuldig met opgestuurde gegevens zoals e-mail en namen om. Wij verkopen geen e-mail of 

andere gegevens en geven niets uit handen. De gevraagde gegevens zijn enkel bedoeld om vragen te 

kunnen beantwoorden of om indien nodig direct contact te maken met u. 

Cookies 

Om het bezoek aan de website te kunnen meten maken we gebruik van Google Analytics. Google 

Analytics werkt met behulp van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze 

website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. 

Google Analytics  

Via Google Analytics worden op Tuinmachines & Ko geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag 

verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om 

onze website daar waar nodig is, te verbeteren. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen 

op servers in de Verenigde Staten. Wanneer advertenties van derden op de site staan, verstrekt Google 

deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij 

hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-

diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van 

Google Analytics. 

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser 

plug-in downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet 

alleen voor Catseman.com. U kunt de browserplugin hier downloaden. 

Links naar andere website 

Op onze website staan links naar andere websites, zoals naar de websites van de fabrikanten van de 

aangeboden producten. Op deze websites hebben wij natuurlijk geen invloed en kunnen daarom niet 

aansprakelijk worden gehouden voor het beleid van de betreffende site. 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
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