Cookies op UNET.nl
Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Ditzelfde geldt voor het
verhogen van het gebruiksgemak en de effectiviteit van onze website. Om dit te bereiken
gebruiken wij cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de browser van uw computer of mobiele apparaat
worden gezet wanneer u een website bezoekt. Wanneer u dezelfde website weer bezoekt,
stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug. Zo is het voor een website mogelijk om
gegevens op te slaan die bij uw browser en uw bezoek horen.

Waarom gebruiken wij cookies?
•

•

•

Om de website goed te laten werken; door gebruik te maken van cookies zorgen wij
ervoor dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te vullen. Wij slaan de
gegevens op waardoor wij voor u het gebruiksgemak van onze website kunnen
verbeteren.
Om onze website continu te kunnen verbeteren; door cookies te gebruiken is het voor
ons mogelijk om het surfgedrag van onze bezoekers in kaart te brengen. Zo kunnen
wij zien welke webpagina’s goed of juist minder goed bezocht worden. Dit laatste is
voor ons een signaal om informatie die voor u relevant is beter vindbaar te maken.
Om u relevante advertenties te tonen; door het gebruik van cookies kunnen wij u op
andere websites relevante advertenties tonen van precies die producten waar u
interesse in heeft. Ook kunnen wij gelijk zien welke advertenties u interessant genoeg
vindt om op te klikken, waardoor wij de relevantie van onze reclameboodschappen
kunnen optimaliseren.

Welke soorten cookies gebruiken wij?
Analysecookies: UNET gebruikt cookies om uw bezoek aan onze website te analyseren. De
cookies werken volledig anoniem, wij volgen u dus niet persoonlijk. Door het gebruik van
analysecookies krijgen wij inzicht in hoe de bezoekers van UNET.nl zich over de website
bewegen. Kunt u gemakkelijk vinden wat u zoekt? Of klikt u misschien heel vaak van de ene
naar de andere pagina voordat u de juiste pagina gevonden hebt? Door deze gegevens te
analyseren kunnen wij onze website verbeteren, en voor u het gebruiksgemak!

Advertentiecookies: Wij maken gebruik van banners en andere online reclamecampagnes
om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken om ons te vinden. Om de effectiviteit van deze
campagnes te meten worden advertentiecookies gebruikt. Wanneer u een website bekijkt
met daarop een banner van UNET, wordt er een cookie geplaatst door de partij die de
banner voorziet. Op onze website plaatsen wij een code afkomstig van diezelfde partij. Als u
na het zien van de banner onze site opent wordt het eerder ontvangen cookie weer
teruggestuurd naar deze partij. Op deze manier kan gemeten worden hoe effectief een
banner of andere reclame-uiting is en kunnen wij onze campagnes aanscherpen om ze zo
relevant mogelijk voor u te maken.
Daarnaast kan ook zogenoemde retargeting toegepast worden. Retargeting betekent dat wij
bijhouden in welke producten u geïnteresseerd bent om later een reclameboodschap over
ditzelfde product te tonen. Op deze manier is het dus mogelijk om reclameboodschappen toe
te spitsen op precies uw interesses.

