
 

Cookiebeleid Vellendrukkerij BDU B.V. 
 

Wat zijn cookies? 

Vellendrukkerijbdu.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u wat 
cookies zijn, waarom Vellendrukkerij BDU ze gebruikt en welke cookies Vellendrukkerij 
BDU precies plaatst. Ook geven we informatie over de webstatistieken die wij bijhouden. 
 
Waarom plaatst Vellendrukkerij BDU cookies? 

Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de site gebruiken. Deze informatie 
helpt ons om de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen. Of om het 
gebruiksgemak te verbeteren. Omdat dit soort cookies zeer weinig impact hebben op uw 
privacy, vallen ze onder de uitzondering in de cookiewet. Dat betekent dat Vellendrukkerij 
BDU geen toestemming hoeft te vragen om deze cookies te plaatsen. 
 
Geen tracking cookies 

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking Cookies zijn cookies die bezoekers tijdens 
het surfen over andere websites kunnen volgen. 
 
Webstatistieken 

Vellendrukkerijbdu.nl maakt gebruik van webstatistieken. We analyseren deze gegevens. 
Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde 
gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. 
De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 
Het gaat om de volgende gegevens: 
• de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox); 
• het tijdstip en de duur van uw bezoek; 
• welke pagina's bezocht zijn 
• foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen 
 
Vellendrukkerij BDU meet het websitebezoek op dit moment met twee analysepakketten: 
Webalizer en Google Analytics. Alleen Vellendrukkerij BDU heeft toegang tot de 
verzamelde data.  
 
 
 

 



 

Statistieken met Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om het bezoek aan onze website te analyseren. 
Om te voldoen aan de AVG  
• hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten; 
• delen  wij geen gegevens met Google; 
• worden de gegevens anoniem verwerkt; 
• worden de verzamelde gegevens niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals 
retargeting via social media of het Google Display Network; 
 
Statistieken met Webalizer 

The Webalizer is een web-server programma dat de logfiles op de server analyseert en 
vervolgens de gevonden gegevens omzet in tabellen en grafieken in HTML formaat, zodat 
deze leesbaar zijn in voor Vellendrukkerij BDU. Webalizer registreert: 
• het aantal hits op onze website 
• het aantal files dat door onze site is afgegeven 
• het totaal aantal pageviews voor onze website 
• het aantal visits aan onze website 
• het aantal KBytes dat door de server is verzonden (het uitgaande dataverkeer) 
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