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Koo is wettelijk verplicht om de gebruiker van onze website te informeren over ‘cookies’. Ook
moeten we toestemming vragen voor het gebruik hiervan.

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw
eigen apparaat. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke
gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze
onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Op de site
vindt u functionele, analytische en soms advertising cookies en cookies van derden.

2. Welke cookies gebruikt Koo
We maken op de website gebruik van de volgende cookies:
a) Local storage en sessie storage
Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie, maar in de ‘local storage’ van uw
browser. Dat werkt ongeveer hetzelfde, maar u kunt meer gegevens opslaan en het is
veiliger. Daarnaast bepalen niet websites, maar uzelf hoe lang de gegevens mogen worden
bewaard. Dat hangt af van de instellingen van uw browser en/of hoe vaak uw browsergeschiedenis wist. Sessie storage is hetzelfde, maar wordt altijd direct verwijderd als u uw
browser afsluit.
Op de website van Koo maken we gebruik van sessie cookies:
be_typo_user (tot einde sessie)
phpsessid (tot einde sessie)
b) Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies

voor onze zoekfunctie. Uw apparaat onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze
cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.
Koo maakt alleen gebruik van Google Tag Manager als functionele cookie. Dit betekent dat
we informeren over het gebruik van cookies met de cookiemelding op de website. Voor deze
functionaliteit gebruiken we de volgende cookie:
_gat (1 minuut)
c) Cookies voor websitestatistieken, analytische cookies
Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Met deze
inzichten proberen we onze website te verbeteren. Analytische cookies maken een minimale
inbreuk op uw privacy. De opgeslagen gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon.
We maken bij Koo gebruik van een webanalytics-pakket. Bijvoorbeeld om te analyseren welke
pagina’s mensen het meeste bezoeken en via welke browser of apparaat mensen surfen. Op
basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens slaan we anoniem op. Ze
zijn dus niet te herleiden naar wie u bent. We gebruiken ze alleen om uw bezoek aan onze
site te analyseren. Ook voor deze anonieme cookies hoeven we vooraf geen toestemming te
vragen.
Op de website van Koo maken we gebruik van:
Google Analytics
_gat (1 minuut)
_gid (24 uur)
_ga (2 jaar)
d) Cookies van derden
Derde partijen plaatsen ook sommige cookies op de website van Koo. Bijvoorbeeld om
bepaalde zaken onder uw aandacht te brengen of direct toegang te geven tot social media.
Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die ze daarmee verzamelen
en het doel waarvoor ze die informatie gebruiken, verwijzen wij naar de privacy verklaringen
op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Koo heeft daar niets
over te zeggen.

3. Waarom gebruiken we cookies van derden?
Google
Onze websites gebruiken verschillende diensten van Google Inc., zoals Google Analytics en

YouTube. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te maken over hoe bezoekers de
websites gebruiken. We gebruiken ze ook om YouTube video’s te kunnen tonen en kijkgedrag
te analyseren. Deze statistieken en video’s functioneren met stukjes code die van Google zelf
komen. Deze code kan ook cookies plaatsen. maximaal voor 2 jaar. Tenzij u ze zelf eerder
verwijdert.
De informatie, die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk anoniem gemaakt. De informatie
gaat naar Google. Google slaat ze op op servers in de Verenigde Staten.
Google zegt zich te houden aan de EU/US Privacy Shield en is gecertificeerd als EU/US
Privacy Shield. Dit houdt in dat er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door
Google en/of derden. Leest u de privacyverklaring van Google (deze kan regelmatig wijzigen).
Daarin staat wat Google met uw (persoons-)gegevens doet die ze via deze cookies verwerkt.

4. Hoe kan ik de cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor het apparaat én browser waarop u
deze verwijdert. Bij het gebruik van meer apparaten en browsers moet u dit dus voor alle
browsers en apparaten doen.
Zie voor meer informatie over het uitzetten van cookies in uw browser:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

5. Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites staat meer informatie over cookies:
Cookierecht: “Cookierecht.nl ”
Consumentenbond: “Wat zijn cookies? ”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
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