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Een introductie 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze brochure leest u welke 

gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van coöperatie Energie Graft-De 

Rijp gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw 

gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. coöperatie Energie Graft-De 

Rijp respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat 

de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. coöperatie 

Energie Graft-De Rijp handelt in overeenstemming met de Wet bescherming 

persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Mededelingen vooraf   

Wij hebben deze verklaring gemaakt om onze leden te informeren over de regelgeving 

omtrent het gebruik van cookies op onze website als onderdeel van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel privacyverklaring genoemd). 

Deze brochure is een onderdeel van het totale plan om de gehele omgeving van het dorp De 

Rijp vrij te maken van fossiele brandstoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure is een onderdeel van ons informatie pakket 

□ 01 Lidmaatschapinschrijfingsformulier 

□ 02 Algemene informatie brochure 

□ 03 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 04 Cookie verklaring 

□ 05 Ledenovereenkomst 

□ 06 Ledenverklaring 
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Cookieverklaring 

 

De coöperatie Energie Graft - De Rijp heeft een website, www.energiegraft-derijp.nl. Als u 

een willekeurige website bezoekt, wordt uw IP-adres geregistreerd, bezoekgegevens 

verzameld en cookies gebruikt. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken en 

hoe coöperatie Energie Graft - De Rijp  dat doet. 

 

IP-adres 

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele 

telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Wij zijn niet actief op zoek naar dat adres, 

door middel van analyseprogramma’s van derden wordt deze buiten coöperatie Energie 

Graft - De Rijp om wel gebruikt voor analyses. 

 

Bezoekgegevens 

Op de website van coöperatie Energie Graft - De Rijp worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Dit met behulp van Google Analytics. 

 

Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook 

kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo 

kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.  

 

Cookies 

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u 

een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij 

cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website 

opnieuw bezoekt. 

 

Concreet maken wij gebruik van de volgende cookies. 

 

Technische cookies 

Om de website zelf te laten functioneren. Deze zijn: 

 

   

   

 

Deze cookie is aan de orde bij de algemene website van coöperatie Energie Graft - De Rijp als 

bij het onderdeel mijn.naamorganisatie, een besloten deel van deze website. Als het gaat 

om dit deel van de website, zijn ook de volgende technische cookies aan de orde: 
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First Party Cookies 

Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden 

gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site.  Deze zijn: 

 

   

   

   

 

Deze cookie is aan de orde bij de algemene website van coöperatie Energie Graft - De Rijp als 

bij het onderdeel mijn.naamorganisatie, een besloten deel van deze website. Als het gaat 

om dit deel van de website, zijn ook de volgende First Party Cookies aan de orde: 

 

   

   

   

   

   

 

Third Party Cookies 

Third Party Cookies worden gezet door derden. Dit zijn vaak reclamebedrijven, 

statistiekenpakketten of bedrijven die aan dataverzameling doen. Deze cookies worden 

opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht die zaken doet met deze bedrijven. 

Deze type cookies worden niet gebruikt voor en door de website van naam organisatie>. 

Deze Third Party Cookies zijn: 

 

   

   

   

   

 

Door deze cookies heeft u ook te maken met het cookiebeleid van de volgende partijen: 

 

 zie:  

 zie:  

 

Third Party Request 

Dit zijn aanvragen van de gebruiker naar servers toe die niet tot de site behoren. Ondanks 

het feit dat deze requests geen cookies hebben gezet, kan er wel degelijk informatie over de 

gebruiker worden verzonden door middel van parameters. Deze Third Party Request zijn:  
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Hoe cookies blokkeren? 

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de 

webbrowser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, 

geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken, of zelfs helemaal niet.  

 

Hieronder vindt u de gebruiksaanwijzingen voor de privacy-instellingen van de meest 

voorkomende webbrowsers. 

 

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome (http://bit.ly/1AYdPTC) 

Meer informatie over cookie-instellingen Firefox (https://mzl.la/2DwXLvR) 

Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer (http://bit.ly/2IukiNq)  

Meer informatie over cookie-instellingen Safari (https://apple.co/2HEqQb9) 

Meer informatie over cookie-instellingen Flash Player (http://bit.ly/2pi0oN7)  

 

 

Tot slot 

Dit is de Cookieverklaring van coöperatie Energie Graft - De Rijp. Deze organisatie kan deze 

verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op <datum>. De meest recente versie vindt u 

altijd op de website van coöperatie Energie Graft - De Rijp. 

 

Deze verklaring is een onderdeel uit ons informatie pakket 

□ 01 Lidmaatschapinschrijfingsformulier 

□ 02 Algemene informatie brochure 

□ 03 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 04 Cookie verklaring 

□ 05 Ledenovereenkomst 

□ 06 Ledenverklaring 

 


