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In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies en andere trackingtechnologieën zijn, hoe Brunswick 

Corporation en alle gelieerde of dochterondernemingen (“Brunswick”, “ons”, “onze” of “wij”) deze 

gebruiken en welke toestemmingsrechten er bestaan.  

 

Voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, raadpleeg 

ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden, die bedoeld zijn om samen met dit Cookiebeleid te 

worden gelezen.  

 

Dit Cookiebeleid is van toepassing op cookies en andere trackingtechnologieën op elke website of 

applicatie van Brunswick —inclusief gelieerde of dochterondernemingen— (gezamenlijk de “sites”). 

Door te blijven surfen op onze websites of deze te gebruiken, stemt u ermee in dat we Cookies en 

andere trackingtechnologieën kunnen opslaan en gebruiken zoals beschreven in dit Cookiebeleid. 
 

 

Wat zijn Cookies en andere trackingtechnologieën? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites tijdens het browsen op uw apparaat plaatsen. Ze 

worden verwerkt en opgeslagen door uw webbrowser. Cookies zijn op zichzelf ongevaarlijk en 

vervullen cruciale functies voor websites. Ze kunnen eenvoudig worden bekeken en verwijderd. 

Andere trackingtechnologieën zijn webbakens, pixels, clear gifs en andere soortgelijke 

technologieën. Deze werken op dezelfde manier als cookies en plaatsen kleine 

gegevensbestanden op uw apparaten om uw websiteactiviteit te controleren. Deze monitoring 

wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze sites gebruikt en stelt onze sites in 

staat uw apparaat te herkennen, los van dat van andere gebruikers van de sites.  

De informatie in dit beleid over cookies geldt ook voor andere trackingtechnologieën.  

Meer informatie vindt u op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu. 

 

Welke soorten cookies en andere trackingtechnologieën gebruikt Brunswick? 

Over het algemeen zijn er drie verschillende manieren om cookies te beschrijven: 1. Oorsprong; 2. 

Duur; en 3. Doel.  

De beste manier om uw rechten inzake cookies uit te oefenen, is via de Doelomschrijving. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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SOORTEN COOKIES 

OORSPRONG Eigen cookies Eigen cookies zijn cookies die aan Brunswick toebehoren 

en die Brunswick op uw apparaat plaatst.  

Brunswick gebruikt cookies en andere 

trackingtechnologieën om u en uw interesses te 

identificeren, om uw voorkeuren te onthouden en om uw 

gebruik van onze websites bij te houden. We gebruiken ook 

cookies en andere trackingtechnologieën om de toegang tot 

bepaalde inhoud op onze websites te regelen, de websites te 

beschermen en om alle verzoeken die u aan ons doet, te 

verwerken. 

Cookies van derden Cookies van derden zijn cookies die door een andere partij 

op uw apparaat worden geplaatst via onze websites. 

Om onze websites te beheren en voor 

onderzoeksdoeleinden heeft Brunswick ook contracten 

afgesloten met externe dienstverleners om statistisch 

gebruik en volumegegevens van onze sitegebruikers bij te 

houden en te analyseren. Deze cookies helpen ons de 

gebruikerservaring te verbeteren, de inhoud van onze sites 

te beheren en te analyseren hoe gebruikers door de sites 

navigeren en deze gebruiken. Dergelijke cookies kunnen 

ook betrekking hebben op externe adverteerders en sociale 

mediasites, die cookies kunnen gebruiken om uw online 

interesses te volgen en te profileren en u in staat te stellen 

inhoud te delen met uw netwerken. 

DUUR 

(tijdsduur dat 

ze op uw 

apparaat 

blijven) 

Permanente cookies Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele 

apparaat staan wanneer u offline gaat en worden bewaard 

totdat ze verlopen en automatisch verwijderd worden. De 

vervaldatum wordt bepaald door de cookiebeheerder en kan 

variëren van een paar minuten tot enkele jaren. De cookies 

zijn zo ontworpen dat ze niet later verlopen dan de tijd 

die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn 

gemaakt. 

Wij gebruiken permanente cookies om uw ervaring met het 

gebruik van de websites te verbeteren. Dit omvat het 

vastleggen van uw acceptatie van ons Cookiebeleid, het 
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vastleggen van uw toestemmingsselecties in de 

cookiebanner, die voor het eerst verschijnt wanneer u de 

sites opent. 

Sessiecookies Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser 

sluit.  

We gebruiken sessiecookies om tijdelijke gegevens te 

verzamelen en op te slaan terwijl u een site bezoekt. 

DOEL Strikt noodzakelijke cookies  Deze cookies worden meestal alleen ingesteld als reactie 

op handelingen die door u zijn verricht en die gelijk zijn 

aan een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw 

privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van 

formulieren. Ze helpen om gebruikers te verifiëren en 

frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te 

voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten die 

u aanvraagt niet worden geleverd. 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren 

van de website en kunnen niet worden geweigerd op 

onze sites. Hoewel u uw browser kunt instellen om deze 

cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze 

cookies, zullen sommige delen van de site niet werken 

zonder deze cookies. Deze cookies slaan geen 

persoonlijk identificeerbare informatie op. 

Voorkeurs-

/functionaliteitscookies 
Deze cookies stellen ons in staat u verbeterde 

functionaliteit en personalisatie te bieden door een site in 

staat te stellen in het verleden gemaakte keuzes te 

onthouden, zoals welke taal u verkiest of wat uw 

gebruikersnaam en wachtwoord zijn, zodat u 

automatisch kunt inloggen. Deze cookies kunnen eigen 

cookies of cookies van derden zijn.  

Als u deze cookies weigert, is het mogelijk dat niet alle 

diensten naar behoren functioneren. 
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Statistieken/prestatiecookies Met deze cookies kunnen we bezoeken en 

verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze 

site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te 

begrijpen welke pagina’s het meest en het minst populair 

zijn en we leren hoe bezoekers zich door de site 

bewegen. Hun doel is om websitefuncties te verbeteren 

en de prestaties te verbeteren. Dergelijke cookies worden 

meestal geleverd door eigen analyseplatforms en/of door 

analyseplatforms van derden.  

Als u deze cookies weigert, kunnen we geen updates 

overwegen op basis van hoe en wanneer u onze site en 

links hebt ervaren en erdoor hebt genavigeerd. U kunt 

niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze 

informatie, omdat alle gegevens worden 

samengevoegd en dus anoniem zijn. 

Marketingcookies Deze cookies volgen uw online activiteiten op een 

website of op verschillende websites om adverteerders te 

helpen relevantere advertenties aan te bieden of om te 

beperken hoe vaak u een advertentie ziet. Deze cookies 

kunnen die informatie delen met andere interne of 

externe organisaties of adverteerders. Dit zijn 

permanente cookies die eigen cookies kunnen zijn of 

cookies van derden.  

Als u deze cookies weigert, zult u minder 

gepersonaliseerde en meer willekeurige advertenties 

ervaren. 

 

Social mediacookies Deze cookies worden ingesteld door een reeks sociale 

mediadiensten die we aan de site hebben toegevoegd om 

u in staat te stellen onze inhoud te delen met uw vrienden 

en netwerken. Ze kunnen uw browser op andere sites 

volgen en een profiel van uw interesses opbouwen. 

Dergelijke cookies kunnen eigen cookies en/of cookies 

van derden zijn. 

 Als u deze cookies weigert, zullen we onze producten en 

advertenties minder goed op u kunnen afstemmen en 

kunt u wellicht niet profiteren van mogelijkheden om 

sociale media te delen. 
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Hoe oefen ik mijn rechten uit met betrekking tot het gebruik van cookies? 

U hebt verschillende opties om uw toestemmingsvoorkeuren voor cookies in te stellen. 

 

U kunt voorkomen dat cookies op uw apparaat worden gedownload door de juiste instellingen in 

uw browser te selecteren. De meeste browsers zullen u aangeven hoe u kunt stoppen met het 

accepteren van nieuwe cookies, hoe u op de hoogte moet worden gesteld wanneer u een nieuw 

cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Hoe u dit voor uw browser moet 

doen, kunt u te weten komen door op “help” te klikken in het menu van uw browser of via 

www.allaboutcookies.org. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle 

functies van onze website kunt gebruiken of deze mogelijk niet volledig kunt benutten.  

 

De meeste browsers geven gebruikers de mogelijkheid een ‘privémodus’ te gebruiken waarmee 

cookies worden verwijderd na uw websitebezoek. Lees het helpgedeelte van uw browser voor 

meer informatie over het activeren van de ‘privémodus’. U kunt onze website nog steeds 

bezoeken als uw browser zich in de ‘privémodus’ bevindt; de gebruikerservaring is echter 

mogelijk niet optimaal en sommige hulpprogramma’s werken mogelijk niet. 

 

Als u eerder opgeslagen cookies wilt verwijderen, kunt u de cookies op elk gewenst moment 

handmatig verwijderen. Dit voorkomt echter niet dat de websites verdere cookies op uw apparaat 

plaatsen tenzij en totdat u uw browserinstelling aanpast zoals hierboven beschreven. Ga naar de 

helppagina’s van uw browser voor meer informatie. 

U kunt uw cookievoorkeuren (behalve strikt noodzakelijke cookies, die vereist zijn voor de prestaties 

van de site) op onze sites personaliseren door te klikken op de banner “cookie-instellingen” die op de 

site verschijnt wanneer deze wordt geopend. U kunt uw cookievoorkeuren altijd bekijken door naar 

beneden te scrollen op een van onze sites en te klikken op de link Niet verkopen/ Niet delen van mijn 

gegevens.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

