
COOKIEVERKLARING

Bidfood gebruikt cookies die je persoonlijke voorkeuren onthouden en het navigeren door de
websites van Bidfood vergemakkelijken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst wanneer u de websites van Bidfood bezoekt. De informatie uit deze cookies kan bij
uw volgende bezoek worden geladen.

Welke cookies worden door Bidfood gebruikt?

Bidfood gebruikt de volgende typen cookies.

1. Cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de website van Bidfood. Hier-
mee zorgen we dat u bijvoorbeeld wordt herkend binnen de website. U hoeft voor een 
bestelling alleen nog maar een wachtwoord in te vullen wanneer u een transactionele  
handeling wil uitvoeren, bijvoorbeeld een toevoeging aan de winkelwagen.

2. Cookies voor het meten van optimaliseren van de webshop. We gebruiken cookies om 
onze website te verbeteren zodat onze klanten zo snel mogelijk en gemakkelijk mogelijk 
door het bestelproces kunnen navigeren.

3. Cookies voor het meten van het surfgedrag. Op basis van deze cookies wordt dit gedrag 
gedeeld met partners die op basis van dit gedrag relevante advertenties kunnen vertonen 
op andere websites en kanalen.

Bidfood deelt informatie over gebruik van onze website met haar vertrouwde social media-, 
reclame- en analysepartners. Uitschakelen van deze informatiedeling is mogelijk via 
www.youronlinechoices.com/nl.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het
mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een
cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies
niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser.
Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst
bij een nieuw bezoek aan onze websites.

Wijzigingen cookieverklaring

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