COOKIEBELEID
Inleiding
Het cookiebeleid van CAF bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken
(hierna kortweg ‘cookies’) op de CAF-website www.caf.nl en de CAF gerelateerde websites, portals,
webshops en apps (online diensten).
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon
plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en
dit tekstbestand stelt een website in staat specifieke apparaten of browsers te herkennen. Er bestaan
verschillende cookies met verschillende functionaliteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat
de website anders niet werkt. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker, bijvoorbeeld
omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Veel cookies worden gebruikt om bij te
houden wat u op internet doet, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken. Alle cookies zijn
van functionele aard, om u als bezoeker nu en in de toekomst zo goed mogelijk te helpen.
Welke cookies gebruikt CAF?
CAF maakt gebruik van functionele, performance en analytische cookies. Dat doet CAF om te kijken
hoe bezoekers van haar online diensten gebruikmaken. Deze informatie helpt CAF om de online
diensten te verbeteren. CAF maakt middels analytische cookies gebruik van website statistieken. De
verzamelde gegevens worden gebruikt om de online diensten te verbeteren. Ze worden niet aan
derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder andere om de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De browser die wordt gebruikt;
Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
Welke pagina’s bezocht zijn;
Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.
CAF meet het websitebezoek met Google Analytics, hiermee vergaren wij statistieken en
surfgedrag. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
CAF kan Google ads gebruiken om u advertenties te tonen van producten.
CAF kan Hotjar gebruiken om uw bezoekgedrag te analyseren en te verbeteren.
CAF gebruikt uw bezoek in het kader van Remarketing. Dit betekent dat u advertenties
getoond krijgt o.b.v. uw eerdere bezoek aan onze website/webshop.
CAF gebruikt Google Tagmanager als verzameltool voor bovenstaande tools.

Cookies verwijderen
U kunt ervoor kiezen om via de browserinstellingen het plaatsen van cookies te blokkeren. Wanneer
u cookies blokkeert, kunnen websites minder goed werken. Ook kunt u bij de browserinstellingen
cookies die al geplaatst zijn verwijderen.
Contact en vragen over cookiebeleid
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit cookiebeleid? Stuur dan een e-mail naar
info@caf.nl of bel naar +31 (0)418 655 927.
U kunt ook een brief sturen naar:
Centrale Adviesdienst Fruitteelt B.V.
Postbus 610
6700 AP Wageningen

Wijzigingen
Het cookiebeleid van CAF kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het
meest actuele cookiebeleid vindt u op de websites van CAF. Dit cookiebeleid is vastgesteld op 28 mei
2018 en op 18 februari 2019 herzien

