
1. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website gebruik van cookies, scripts, tags en 

beacons (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat jouw 

voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het 

online winkelen jouw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen we dankzij cookies zien welke 

pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze winkel hierdoor verbeteren. Verder helpen 

sommige cookies bij het tonen van voor jou relevante advertenties. 

Cookies worden op je computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. 

Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat je jouw voorkeuren opnieuw zal moeten 

instellen of dat je steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-

mailadressen of telefoonnummers op. 

Bij het eerste bezoek aan www.djaky.com kan je via de cookie layer aangeven of je alle 

cookies accepteert of dat je alleen de standaard cookies accepteert (je kiest dan voor 

weigeren). Onafhankelijk van je keuze wordt er 1 cookie geplaatst: Google Analytics. 

Onderstaand hebben wij binnen Google Analytics doorgevoerd; 

• een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten; 

• het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; 

• ‘gegevens delen’ heeft uitgezet; 

• geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google 

Analytics-cookies. 

Overheidsinstanties kunnen Google wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. 

Wij hebben daar geen invloed op. 

Zie voor meer informatie de cookie policy van Google Analytics. 

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website 

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website www.djaky.com gebruikt 

en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én 

de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je 

meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke 

doeleinden. 

Functionele cookies 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. 

Onze website gebruikt cookies voor: 

• het onthouden van producten die je aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt 

tijdens het online winkelen 

• het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het 

afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te 

vullen 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie


• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld 

als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een 

online bestelling 

• het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen 

zoekresultaten, etc. 

• het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste 

buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm 

• het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw 

beeldscherm te kunnen weergeven 

• het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld het aantal 

opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren 

• het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft 

• het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke 

keer opnieuw hoeft in te voeren 

• het mogelijk maken om te reageren op onze website 

• het mogelijk maken om je op de website te benaderen met vragen over je bestelling, 

de gekozen bezorgmethode en verlanglijst 

Statistieken 

Om te bepalen welke onderdelen van www.djaky.com het meest interessant zijn voor onze 

bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest 

bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De vastgelegde informatie 

herleiden wij niet naar personen en wordt enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt. 

De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor: 

• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s 

• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s 

• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze 

website bezoekt 

• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven 

• Het optimaliseren van de website 

Advertenties 

Voor het tonen van sommige van onze aanbiedingen en aanbiedingen van derden wordt 

gebruik van cookies gemaakt. 

Deze cookies maken het mogelijk dat: 

• er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen 

dat je steeds dezelfde te zien krijgt 

• er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve 

van afrekening met de adverteerder 

• er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten 

behoeve van afrekening met de adverteerder 

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien 

krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. 

Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. Je kan 

dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als je 



bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zal je vaak in de bijbehorende 

reclameblokken een advertentie over kookproducten zien. 

Voor de cookies die derde partijen voor social media-toepassingen op www.djaky.com 

plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover 

geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. A.D. Jansen Zwolle B.V. h.o.d.n. 

Djaky.com heeft hier geen invloed op. De namen van deze partijen, en het doel van deze 

cookies kan je hieronder terugvinden. 

Naam script / cookie / beacon Doel script / cookie / beacon 

Adscale Gebruik meten van de website 

Adtech Het tonen van relevante advertenties 

SEO Dashboard Website-analyse 

Bing Het tonen van relevante advertenties 

Criteo Het tonen van relevante advertenties 

SEOTool Gebruik meten van de website 

Facebook Exchange (FBX) Het tonen van relevante advertenties 

Facebook Custom Audience Ad targeting 

Facebook-pixel Het tonen van relevante advertenties 

Google Ads Gebruik meten van de website 

Google Adsense Het tonen van relevante advertenties 

Google Adservices Het tonen van relevante advertenties 

Google AdWords Conversion Het tonen van relevante advertenties 

Google Analytics Informatie over surfgedrag verzamelen 

Google Dynamic Remarketing Het tonen van relevante advertenties 

Google Tag Manager Informatie over surfgedrag delen met derden 

Maxymiser A/B testing 

Optimizely A/B testing 

TradeDesk Het tonen van relevante advertenties 

TradeDoubler Het tonen van relevante advertenties 

Yahoo Het tonen van relevante advertenties 

Onvoorziene cookies 

Door de manier waarop onze website werkt, kan het zijn dat wij niet in alle gevallen inzicht 

hebben in de cookies die op www.djaky.com geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld 

voorkomen in het geval er zogenaamde embedded elementen (teksten, afbeeldingen, filmpjes 

en/of documenten die bij een andere partij opgeslagen zijn) gebruikt worden. 

2. Verstrekking aan derden 

A.D. Jansen Zwolle B.V. h.o.d.n. Djaky.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden 

verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het 

uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn 

verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 



3. Beveiliging 

De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons hoge prioriteit. Jouw gegevens die bij 

ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen 

beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze 

medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze 

gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere 

bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = 

Secure Socket Layer). Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-

verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van jouw gegevens 

worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der 

techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze 

aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken. 

4. Links op internetpagina’s van andere bedrijven. 

Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven waarmee wij bijvoorbeeld 

voor bepaalde productaanbiedingen samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de 

maatregelen ter gegevensbescherming van andere internetsites. Informatie over de 

gegevensbescherming van deze bedrijven kan je op deze internetsites zelf terugvinden. 

5. Vragen over de gegevensbescherming? 

Indien je nog vragen hebt over de gegevensbescherming of indien je gebruik wilt maken van 

rechten of aanspraken betreffende jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op 

via klantenservice@djaky.com of bezoek de pagina ‘Persoonsgegevens‘. 

6. Disclaimer 

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving 

aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing 

vooraf wijzigen. Dit statement is op 25-04-2018 voor het laatst aangepast. 

Alle rechten worden voorbehouden. Beschikbaarstelling aan derden en vermenigvuldiging 

van de inhoud van de ultrasoon-website of van delen daarvan is zonder uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van A.D. Jansen Zwolle B.V. niet toegestaan. 

A.D. Jansen Zwolle B.V., Faradaystraat 21, 8013 PH ZWOLLE. 

©2018 A.D. Jansen Zwolle B.V. 
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