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Op deze website worden cookies gebruikt om de website technisch gezien goed te laten
functioneren, voor een optimaal gebruikersgemak en ook om ons als bedrijf informatie te
verschaffen over het gebruik van onze website. Deze informatie gebruiken wij o.a. voor het
optimaliseren van onze website.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen
worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat
gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van
de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Pixel Creation B.V. of die van
een derde partij.

Doeleinden:
Op onze website worden cookies gebruikt om:
•
functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
(technische of functionele cookies);
•

het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
(analytische cookies);

•

om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media
cookies).

Welke cookies gebruiken wij?
Pixel Creation B.V. gebruikt alleen functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Wij gebruiken de volgende cookies:
Functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer
u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de
cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die
eerder hebt ingesteld.
• Google Analytics cookies
In ieder geval verzamelen wij gegevens over het gebruik van onze website via Google
Analytics. Omdat we geen IP-adres of andere persoonsgegevens verzamelen is hiervoor geen
toestemming nodig om te voldoen aan de AVG.

Gerelateerde cookies:
o _ga (Bewaartermijn: 2 jaar)
o _ga_* (Bewaartermijn: 2 jaar)
o _gid (Bewaartermijn: 1 dag)
o _gat_* (Bewaartermijn: 1 minuut)

•

Cookie Preference cookies
Om uw cookievoorkeuren te onthouden gebruiken we onze eigen cookies. Deze cookies
helpen ons te bepalen welke cookies er geplaatst mogen worden en om ervoor te zorgen dat
u niet onnodig de cookiemelding te zien krijgt.
Gerelateerde cookies:
o _pixel_functional_cookies (Bewaartermijn: 1 jaar)
o _pixel_analytics_cookies (Bewaartermijn: 1 jaar)
o _pixel_advertising_cookies (Bewaartermijn: 1 jaar)

•

PHP Session cookies
Een PHP Session wordt gebruikt om tijdelijk uw voorkeuren of bepaalde acties bij te houden
en is nodig om de website goed te laten werken.
Gerelateerde cookies:
o PHPSESSID (Bewaartermijn: Tot einde browsingsessie).

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij
inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij
gebruiken de volgende analytische cookies:
• Google Analytics cookies
Wanneer analytische cookies zijn toegestaan gebruiken wij de niet-geanonimiseerde versie
van Google Analytics tracking. Hiermee slaan we verder geen persoonsgegevens op.

Gerelateerde cookies:
o _ga (Bewaartermijn: 2 jaar)
o _ga_* (Bewaartermijn: 2 jaar)
o _gid (Bewaartermijn: 1 dag)
o _gat_* (Bewaartermijn: 1 minuut)
•

Hotjar cookies
Om beter inzicht te krijgen in het surfgedrag van onze bezoekers maken wij, indien de
analytische cookies zijn geaccepteerd, gebruik van Hotjar.
Gerelateerde cookies:
o _hjid (Bewaartermijn: 1 jaar)
o _hjIncludedInPageviewSample (Bewaartermijn: 30 minuten)
o _hjAbsoluteSessionInProgress (Bewaartermijn: 30 minuten)

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat
cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte
instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig
gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Functionele cookies worden automatisch bijgehouden omdat hierbij geen persoonsgegevens worden
bijgehouden.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode
automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor
kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor
meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

