Cookiebeleid Drenthe on the Move
Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies. Houd er rekening mee dat
www.drentheonthemove.nl niet optimaal werkt wanneer cookies zijn uitgeschakeld.
Een cookie is een bestand dat ervoor zorgt dat jouw voorkeuren opgeslagen worden en bij een
volgend bezoek bekend zijn. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren opnieuw aan te geven
wanneer je www.drentheonthemove.nl bezoekt.
Op onze website zorgen cookies er onder andere voor dat je ingelogd kan blijven op onze website.
En met een cookie houden we ook je digitale winkelmandje bij als je een festivalbandje aanschaft.
Dan kunnen we daar rekening mee houden als je bijvoorbeeld een All-in arrangement boekt. Een
cookie is vaak heel nuttig op Www.drentheonthemove.nl.
Want dankzij cookies kunnen wij ook real-time zien hoe vaak onze site wordt bekeken. Maar ook
welke voorstellingen populair zijn, wat je favoriete T-shirt is in de shop of welke info door nieuwe
bezoekers wordt bekeken. Zo hebben we met deze informatie onze nieuwe site zo mooi mogelijk
voor je ingericht.
We doen het dus wel: cookies plaatsen. Soms omdat we content delen van een andere partij of een
platform dat we gebruiken.
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.
Bekijk daarvoor de handleiding van je browser:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Microsoft Edge
We zijn continu bezig dit zo transparant mogelijk in te richten maar dat kost soms heel veel tijd en
geld. En daarom moeten we soms een compromis maken. Houd er daarom rekening mee dat
www.drentheonthemove.nl niet optimaal werkt wanneer cookies zijn uitgeschakeld.
Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. Acties per e-mail of telemarketing zijn niet
het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op.
Deze versie is geüpdatet in september 2019.

