
 
 
 
Cookiebeleid 
 
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle activiteiten op de websites en de domeinen van J&J Block 
Utrecht B.V., www.blockutrecht.nl en www.blockutrecht.store. 
 
Uitleg cookies 
 
Een cookie is een bestandje dat geplaatst wordt op de harde schijf van de computer, tablet of 
smartphone en informatie bijhoudt over uw bezoek. Er zijn verschillende soorten cookies met allemaal 
hun eigen werking: functioneel, analytisch en marketing cookies. 
 
Wat doet een cookie? 
 
Een cookie verzamelt en slaat informatie op betreffende uw website bezoek. Het doel hiervan is het 
optimaliseren van de website. Na uw bezoek op de website wordt de informatie verstuurd naar de 
server van J&J Block Utrecht. De informatie van cookies die geplaatst zijn door derde partijen, worden 
naar de servers van deze derden partijen verzonden. 
 
First party cookie 
 
Deze cookies worden voor hetzelfde domein gebruikt als wat u bezoekt. Het bezoekersprofiel wat 
wordt opgesteld, wordt niet met derden gedeeld. Deze wordt alleen gebruikt om de kwaliteit van de 
website te verbeteren. 
 
Third party cookie 
 
Deze cookies worden door derden op onze website geplaatst. Deze kunnen worden gebruikt voor 
marketingdoeleinden.  
 
Is een cookie gevaarlijk? 
 
Nee, onze cookies zijn ongevaarlijk en worden bij het overgrote deel van alle websites gebruikt. 
 
Wat is ons doel met een cookie? 
 
Wij gebruiken de informatie van cookies voor het verbeteren van de functionaliteit van onze websites. 
Dat doen we door het analyseren van de statistieken. Verder zorgen cookies er bijvoorbeeld voor dat 
uw product in de winkelwagen blijft staan. 
 
De cookies die wij gebruiken 
 

 Functionele cookies 
 
Voor functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Deze cookies hebben een 
functie voor een goede werking van de website. Denk hierbij aan het functioneren van de 
winkelwagen of de loginprocedure.  
 

 Analytische cookies 
 
Analytische cookies verzamelen informatie welke wij gebruiken om de website te verbeteren en 
worden  deze cookies gebruikt om analyses te maken over het websitebezoek. Denk hierbij aan het 
aantal bezoekers, tijdstip en de tijdsduur van het websitebezoek. 



 
 Marketing cookies 

 
Marketing cookies verzamelen informatie welke wij kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze 
cookies kunnen gedeeld worden met derde partijen maar voor het gebruiken van deze cookies 
hebben wij toestemming nodig van u als bezoeker. 
 
Kan ik een cookie uitzetten? 
 
Ja, dat kan. In de instellingen van uw browser kunt u selecteren welke cookies u toestaat. Het 
weigeren van alle cookies zal de werking van veel websites verstoren. Dit wordt door de browser ook 
niet aanbevolen.    
 
 
 
 
 
 


