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1. Inleiding 
Espresso d’Italia Benelux B.V. draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor 
te zorgen dat de website goed functioneert, maakt Espresso d’Italia Benelux B.V. gebruik van 
technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch 
apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of 
statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen 
van de website te verbeteren. 

 
2. Typen cookies 
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen 
we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen 
persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. 
Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht veld. Daarom vragen wij altijd 
uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. 

 
Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet nodig voor het 
laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we wel welke onderdelen van de 
website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina's gemeten. 
Niet-functionele cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om 
onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website 
wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. 

 
Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies: 
• Analytische cookies 
• Tracking cookies 
• Advertentiecookies 

 
Analytische cookies 
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de 
gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de 
gebruikers. 

 
Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen: 
• het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt; en 
• technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt. 

 
Tracking cookies 
Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het 
plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie 
over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan 
kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen. 

 
Advertentiecookies 
Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de 
effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties 
daadwerkelijk te kunnen tonen. 

 
3. Cookies blokkeren en verwijderen 
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de 
cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al 
eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien 
gewenst) zelf te verwijderen. 

 
U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle 
cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies 
selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen. 



Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten uitoefenen die 
hierboven in artikel van onze privacyverklaring zijn opgesomd. 

 
4. Wijziging cookie beleid 
Espresso d’Italia Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid periodiek aan te 
passen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd. Heeft u nog vragen? Stuur 
dan een e-mail met uw vraag naar info@mathieuteisseire.nl.  
 
 


