COOKIES
Op xclsvdeals.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser en op uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.
Daarnaast maken we gebruik van JavaScript. Hiermee kunnen we mooie
dingen doen, soms in combinatie met cookies. Zoals het onthouden van je
winkelmandje of het tonen van je eerder bekeken producten.
Dankzij cookies hoeft u bij een bezoek aan xclsvdeals.nl niet steeds
dezelfde informatie in te voeren. Het gebruik van cookies maakt het bezoek
aan onze website makkelijker en relevanter. Elk cookie is uniek en kan
alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft
toegekend. Er bestaan diverse typen cookies. xclsvdeals.nl plaatst op haar
website functionele-, marketing-, en analyserende cookies.
Functionele cookies
Met behulp van een functioneel cookie kunnen wij je herkennen bij een
nieuw bezoek op onze website. Bijvoorbeeld welke producten je in jouw
winkelmandje hebt geplaatst, of je cookies hebt geaccepteerd en of je al
ingelogd bent. Hierdoor hoeft je niet steeds uw voorkeuren te herhalen,
waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt
maken.
Magento
Magento is een e-commerce platform waarin alle content wordt klaargezet
en waarmee je jouw bestelling kan afrekenen. Cookies van Magento zijn
nodig om te weten of je ingelogd in jouw xclsvdeals.nl account of wat er in
jouw winkelwagen ligt.
Naam: frontend, frontend_cid
Levensduur: De cookies worden maximaal 60 dagen bewaard.
Distributie: Magento deelt geen anonieme data met derden
Privacybeleid: https://magento.com/legal/terms/privacy

Marketing cookies
We gebruiken cookies voor marketingdoeleinden. Hierdoor kunnen we je
aanbiedingen sturen die echt alleen voor jou bedoeld zijn. Denk hierbij aan
gepersonaliseerde nieuwsbrieven of aanbiedingen voor partnersites en op
social media.
Datatrics
Datatrics analyseert jouw gedrag op onze site om zodoende xclsvdeals.nl
voor jou verder te personaliseren. Dit maakt het mogelijk om relevante en
persoonlijke advertenties te tonen op xclsvdeals.nl maar ook op sites van
derden.
Naam: _pk_id & _pk_ses
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard.
Distributie: Datatrics slaat geen cookies noch andere data op van derde
partijen.
Privacybeleid: https://www.datatrics.com/privacy/
Tradetracker
Dit cookie gebruiken wij om onze partnersites (affiliates) te belonen voor
hun bijdrage aan de verkoop.
Naam: tc.tradetracker.net
Levensduur: Dit cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard.
Distributie: Tradetracker slaat geen cookies noch andere data op van derde
partijen.
Privacybeleid: https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/
Analyserende cookies
Door de analyserende cookie doen wij kennis op en kunnen wij
xclsvdeals.nl elke dag weer een stukje beter maken. Geen zorgen, want
alle informatie die wij ontvangen is volledig anoniem.
Google Analytics
Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze webshop.
Deze gegevens laten ons zien hoe u op onze site terecht bent gekomen en
hoe lang uw bezoek duurt. Op basis hiervan kunnen wij u persoonlijke
aanbevelingen geven en u helpen bij het vinden van het juiste product.
Naam: _ga, _gid, utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Levensduur: De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
Distributie: Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacybeleid: http://www.google.com/policies/privacy/

