Cookieverklaring SOMEONE B.V.

Wij willen graag dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Op deze pagina leest u
precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op de harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone
worden opgeslagen als u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgens bezoek aan de website wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u
kunnen herkennen. Op deze wijze maken wij het bezoek aan de website van SOMEONE gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruikt SOMEONE cookies en voor welk doel?

Wij maken gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies krijgt u relevante informatie en aanbiedingen en maakt het mogelijk onze website nog gebruiksvriendelijker te maken. De
cookies die wij gebruiken bewaren geen naam en adresgegevens. Alleen gegevens betreffende het gebruik van
onze website worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en IP-adres). Deze gegevens dienen voor
analyse van het websitebezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van
dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om. De informatie en aanbiedingen die u
ontvangt, komen dan ook uitsluitend van SOMEONE.

Cookies van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kunt u ook inhoud van derden aantreffen. Daarnaast wordt u ook toegang geboden tot onze verschillende social media kanalen.
Op het gebruik van de cookies door derden zijn de nadere voorwaarden van die betreffende partij van toepassing.
Wij raden u dan ook aan de privacy- en cookieverklaring van die betreffende partij goed door te nemen, zodat
u weet wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wij aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden.

Toestemming en verwijderen cookies

Als u toestemming heeft voor het plaatsen en uitlezen van cookies, dan slaat onze website uw toestemming op in
de vorm van een cookie.
Wilt u toch liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Hiermee worden alle cookiegegevens gewist. U dient er dan wel rekening mee te houden dat
bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer zullen werken.

Vragen

Indien u na het lezen van deze cookieverklaring nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. Dit kan per post,
per mail of telefonisch via onderstaande contactgegevens:
SOMEONE B.V.
Van Heemstraweg 5
5301 PA Zaltbommel
E-mailadres: info@someone.nl
Telefoonnummer: 0418 682882

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de
website bekend worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook om met enige regelmaat deze pagina te bezoeken om
te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2021.

