
Privacy & informatie 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Product 

Department gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We gebruiken 

cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de 

website voor jou als gebruiker goed werkt, de gebuikerservaring kan worden 

verbeterd en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden 

Ook plaatsen we cookies die jouw surfgedrag op de site registreren zodat we op 

betere content kunnen aanbieden, bijvoorbeeld het Product Nieuws en Blog. We 

bewaren de functionele cookies 60 dagen. Wanneer je de eerste keer de website 

van Product Department bezoekt informeren we je over het gebruik van de 

cookies en wordt er om jouw toestemming gevraagd.  

Je kunt je jezelf ook afmelden voor cookies. Ook kun je cookies uitschakelen 

door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 

van je browser verwijderen. 

Als je cookies uitschakelt kun je eventueel bepaalde delen van de website niet 

gebruiken. Voorbeeld: In een artikel waarbij een Youtube-video is opgenomen 

wordt de video dan niet getoond. Kortom je bepaald zelf de gebruikerservaring 

Noodzakelijke, statistiek en social media cookies 

Er zijn ook noodzakelijke cookies en die zijn zoals het woord bedoeld, 

noodzakelijk. Deze cookies bestaan uit de benodigde functies om de website up 

and running te houden. Statistiek cookies. Deze functionele- en analyse cookies 

helpen ons bij het verbeteren van de website. Social media cookies: Deze 

cookies geven toestemming tot het gebruik van externe content (zoals video's). 

Cookies van derden 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij gebruiken hun 

tools om onze site te verbeteren en het gebruik van www.productdepartment.nl 

voor jou te verbeteren. Hieronder een overzicht: Je kunt je hier net zoals voor 

de andere cookies natuurlijk ok afmelden. Cookies van derden die Product 

Department gebruikt zijn: 

Google Analytics : naam: _ga 

Functie: We gebruiken Google Analytics voor het meten van websitebezoek. Zo 

zien we hoeveel bezoekers er zijn, welke pagina’s wel of niet worden bezocht. 

Met deze inzichten verbeteren we de website. We bewaren deze wel een tijdje 

namelijk 2 jaar 

Smartlook: naam: SL_C_ 

Functie: We gebruiken af en toe Smartlookom kijk- en klikgedrag op de site te 

analyseren en op basis daarvan de layout te verbeteren, zodat je sneller je weg 

vindt. Dat doen we met name nadat we nieuwe functies aan de site hebben 

http://www.productdepartment.nl/


toegevoegd en willen zien hoe en of die nieuwe functies worden gebruikt. Deze 

bewaren we ook een tijdje: Bewaartermijn: 1 jaar 

Linkedin naam: li_at 

Functie: We gebruiken Linkedin analytics om te kijken hoe we de LinkedIn 

pagina van Product Department kunnen verbeteren voor de bezoekers. 

Bewaartermijn: 1 jaar 
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