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Cookiebeleid  

 
 
A. Cookies 
De websites van Boxx maken gebruik van cookies om de websites zo goed mogelijk te laten 
functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie over jouw websitebezoek. Deze 
tekstbestanden worden opgeslagen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon en dragen bij 
aan de functionaliteit van de websites. Daarnaast maken de websites van Boxx gebruik van 
Tracking Cookies. 
 
Om Cookies uit te schakelen moet je de instellingen van je browser wijzigen, dit kan er mogelijk 
voor zorgen dat je niet alle functies van de website kan gebruiken. Je kan je browser ook zo 
instellen dat je een melding krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Ook kan je ervoor 
kiezen om alleen de Tracking Cookies uit te schakelen.  
 
B. Tracking Cookies 
De Tracking Cookies die wij verzamelen, gebruiken we om de best mogelijke service te bieden 
aan de bezoekers van onze websites. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld weten welke pagina’s 
het meest worden bezocht en hoe lang bepaalde pagina’s worden bezocht.  
 
C. Google Remarketing 
De websites van Boxx maken gebruik van de technologie van Google Remarketing. Dit zorgt 
ervoor dat de advertenties die aan jou worden weergegeven, aangepast zijn aan de content van 
websites die je eerder bezocht hebt. Je kunt deze functie uitschakelen in de instellingen op 
https://adssettings.google.com/. 
 
Google zal informatie die verzameld is op de websites van Boxx met Google Analytics, koppelen 
aan de gegevens van je Google-account wanneer je de websites van Boxx bezoekt terwijl je 
ingelogd bent op je Google-account, je ingesteld hebt dat Google je browsegeschiedenis mag 
koppelen aan je Google-account en je ingesteld hebt dat Google deze informatie mag gebruiken 
om af te stemmen welke advertenties aan jou worden getoond. Google zal deze informatie 
gebruiken voor marketing via verschillende apparaten. De gegevens die Google op de websites 
van Boxx verzamelt over gebruikers van een Google-account, kunnen door Boxx niet gebruikt 
worden om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Meer informatie over het verzamelen en 
gebruiken van gegevens door Google vind je op https://policies.google.com/privacy. 
 
D. Privacy 
De informatie die op Boxx.nl wordt verzameld door middel van cookies wordt niet gedeeld met 
derden.  


