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Cookie Statement 
 
 
Bejo Zaden B.V. (hierna aangeduid als: Bejo) 
In dit Cookie-statement wordt uiteengezet op welke wijze via deze website cookies worden geplaatst en 
informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon. Tevens geven wij aan voor welke 
doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. Wij adviseren u dit Cookie Statement aandachtig door 
te nemen. Zie voor meer informatie over gegevensverwerking ook ons Privacy Statement. 
 
Wat zijn Cookies? 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw 
browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van randapparatuur worden opgeslagen. De 
browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze 
website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet 
beschadigen. 
 
Welke cookies hanteren wij en voor welk doel? 
Functionele cookies 
Bejo plaatst zelf functionele cookies en leest deze ook zelf uit. Hierbij zijn geen andere partijen betrokken. Dit 
zijn de zogenaamde first-party cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te 
kunnen leveren. Zonder deze cookies werkt onze site niet goed. Zo zorgen functionele cookies ervoor, dat u 
na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden zij de op de 
website ingevulde (bestel)formulieren. 
 
Sessie cookies 
Naast functionele cookies plaatst Bejo cookies die slechts een beperkte tijd op uw randapparatuur worden 
opgeslagen. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde 
sessie-cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te 
brengen. Bejo kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de 
bezoekers. 
 
Permanente cookies 
Ook plaatst Bejo cookies die voor een langere periode op uw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van 
deze zogenaamde permanente cookies wordt uw randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website 
herkend. Deze cookies bieden Bejo de mogelijkheid om u de website te tonen die specifiek aan uw 
voorkeuren is aangepast. Doordat uw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart u bij een nieuw bezoek aan 
de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer. 
 
Daarnaast gebruikt Bejo permanente cookies om uw surfgedrag te volgen. Met behulp van deze zogenaamde 
tracking-cookies registreert Bejo uw surfgedrag op de website om op basis daarvan specifiek op u gerichte 
aanbiedingen te kunnen doen. Ook is het mogelijk dat u door middel van tracking cookies wordt bijgehouden 
welke andere websites van Bejo u naast deze website bezoekt. Deze informatie kan door Bejo worden 
gebruikt om specifiek op u toegespitste advertenties te tonen. 
 
Uitlezen informatie zonder cookies 
Naast het plaatsen van cookies, leest Bejo ook informatie uit uw browser en randapparatuur zonder dat een 
cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Bejo (technische) eigenschappen van uw randapparatuur en 
door u gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, 
tijdzone en beeldschermgrootte. Bejo gebruikt deze informatie om uw surfgedrag te kunnen volgen, maar óók 
om de site goed te laten functioneren op uw randapparatuur en software. 
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Third-party cookies 
Buiten de cookies die Bejo zelf plaatst worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op 
uw randapparatuur, de zogenaamde third-party cookies. Bejo heeft geen controle of zeggenschap over het 
gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies 
verzamelde informatie. Bejo biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third-party cookies mogelijk 
maakt. Bejo wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde 
partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third-party cookies via de 
website worden geplaatst. 
 
Google Analytics 
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Bejo gebruik van 
Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand 
waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google 
geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Bejo verstrekt. Bejo verkrijgt op deze wijze inzicht in de 
wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de 
website of haar dienstverlening doorvoeren. 
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien 
derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie eventueel gebruiken voor andere 
Google diensten. 
 
Verwijderen cookies 
De toestemming die u heeft gegeven aan Bejo  voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, 
kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in 
uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Hoe cookies verwijderd kunnen worden kunt u 
vinden in de handleiding van uw internetbrowser. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen 
van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet- of niet goed meer werken. 
 
Vragen en/of opmerkingen? 
Heeft u vragen/opmerkingen over de cookies die wij plaatsen of heeft u een andere vraag m.b.t. cookies? 
Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bejo.nl.  
 
U kunt ons ook bereiken via: 
Telefoon: +31 (0)226-396162 
Adres: Trambaan 1, 1749 CZ  Warmenhuizen, Nederland 
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