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COOKIEVERKLARING SNOWWORLD LEISURE N.V. 

ALGEMEEN 

Met deze cookieverklaring laat SnowWorld Leisure N.V. (SnowWorld) u weten hoe zij omgaat met cookies op haar website. Zodra u de 
website(s) van SnowWorld Leisure N.V. raadpleegt is deze cookieverklaring van toepassing. 

WAT ZIJN COOKIES EN WAAR GEBRUIKEN WIJ ZE VOOR? 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website [en/of Flash-
applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

SnowWorld gebruikt analytische en functionele cookies om de website beter te laten werken en om bezoekersstatistieken bij te houden. 

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN COOKIES MET DE VOLGENDE FUNCTIES: 

Permanente cookies: 
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op 
uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een 
cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website 
kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Sessie cookies: 
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen daardoor 
zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser 
afsluit. 

Tracking cookies van onszelf: 
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. 
Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het 
daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te 
stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Google Analytics: 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die 
Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Social Media 
Wij maken gebruik van social media op delen van onze websites, zodat je filmpjes, nieuws of acties kunt liken of delen met je vrienden op 
social media als Facebook, Instagram en Twitter. Veel van deze social media maken gebruik van cookies om deze functies mogelijk te maken. 
Wij hebben geen invloed op het gebruik van cookies en de verwerking van je gegevens door deze bedrijven. Voor meer informatie over het 
verzamelen en verwerken van gegevens door deze sociale netwerken en uw rechten, dient u het privacybeleid van deze partijen te bekijken. 

VERWIJDEREN EN WEIGEREN VAN COOKIES 

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze 
waarop verschilt per browser. Het verwijderen of weigeren van cookies heeft geen schadelijke gevolgen voor de werking van de website. Het 
gevolg kan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen slechts beperkt of in het geheel niet werken. Het uitschakelen van cookies heeft alleen 
gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers 
dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. 

Cookies verwijderen in Internet Explorer 
Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. U wilt misschien niet alles 
verwijderen. Zorg dan in ieder geval dat ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik op Verwijderen. 

Cookies verwijderen in Firefox 
Klik op de oranje balk van Firefox bovenin en ga naar Geschiedenis > Recente geschiedenis wissen. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. 
Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten 
zijn. Kies hier ‘Alles’. 

Cookies verwijderen in Chrome 
Klik op het blokje met 3 streepjes, rechts bovenin. Klik op Geschiedenis > Browsegeschiedenis wissen. Klik onder Privacy op Browsegegevens 
wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aangevinkt staat bij het verwijderen. 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN COOKIEVERKLARING 

SnowWorld behoudt zich het recht voor, wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden 
gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op 
de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop SnowWorld met uw gegevens omgaat verwijzen wij naar onze privacyverklaring. 

https://www.toverland.com/privacy-statement/#privacy

