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Wie zijn wij  

Dit is de cookieverklaring van PDMADE, een onderdeel van DHS Components B.V. (hierna: “PDMADE”). 

PDMADE ontwerpt, maakt en verkoopt mooie meubels en accessoires. Onze ambitie is om bewust om te 

gaan met materialen en het milieu. Op onze website www.pdmade.nl staat meer informatie over ons en 

onze producten. 

Op een ander moment nalezen? 

Je kunt onze Cookieverklaring opslaan download cookieverklaring.  

Cookies 

Een cookie of vergelijkbare technieken zoals tracking pixels, fingerprint devices, webbeacons etc.  

(“cookies”) is een tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op computer, smartphone of tablet 

wordt opgeslagen. Met behulp van cookies die worden geplaatst en worden uitgelezen kan er onder 

meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie 

ontvangt of moet invoeren. Daarnaast kunnen wij bijhouden welke pagina’s van onze website jij bezoekt 

en gegevens koppelen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. 

Cookies die wij gebruiken  

▪ Noodzakelijke cookies: hiermee zorgen wij ervoor dat de website goed werkt. Zonder 

noodzakelijke cookies kan de website niet naar behoren functioneren.  

▪ Voorkeurscookies: zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is 

op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio 

waar je woont. 

▪ Statistische cookies: met deze cookies brengen wij het gebruik van de website in kaart om de 

kwaliteit, effectiviteit en de beleving te verbeteren. Wij gebruiken statistische cookies om onze 

website te optimaliseren. Dat doen we bijvoorbeeld door anoniem gegevens te verzamelen en 

rapporteren.  

▪ Marketingcookies: met deze cookies kunnen wij en derden advertenties tonen die beter 

aansluiten bij de individuele gebruiker. Ook kun je informatie delen op social media. 

Cookies die door derden worden geplaatst 

Voor cookies die derde partijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen verwijzen wij je 

naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Zie daarvoor ook het overzicht cookies. 

Deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. PDMADE heeft daar geen invloed op. PDMADE heeft 

daarnaast geen invloed op de (persoons)gegevens die derde partijen met behulp van de door hen 

geplaatste en uitgelezen cookies verzamelen. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Voor het plaatsen en uitlezen van noodzakelijke cookies en statistische cookies die geen of geringe 

gevolgen voor de privacy van bezoekers hebben is geen voorafgaande toestemming vereist. Deze 

cookies mogen bij een bezoek aan onze website altijd worden geplaatst en kunnen niet worden 

uitgeschakeld.  

Voor het plaatsen en uitlezen van overige statistische- en voorkeurscookies vragen wij je toestemming 

voordat wij deze cookies plaatsen en uitlezen. Deze toestemming kun je geven door middel van onze 

cookiebanner. Toestemming kun je later altijd wijzigen of intrekken. 

https://www.pdmade.nl/wp-content/uploads/2020/10/PDMADE_cookie_overzicht.pdf
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Met de cookies waarbij wij persoonsgegevens verwerken en je persoonlijke voorkeuren verzamelen, 

combineren of analyseren verwerken wij je persoonsgegevens. Voor elke verwerking van 

persoonsgegevens hebben wij een grondslag en is de Privacyverklaring PD Made van toepassing.   

Overzicht cookies bekijk cookieoverzicht. Dit overzicht betreft de cookies die wij en derde partijen 

plaatsen. 

Cookies verwijderen of uitschakelen 

Als je geen cookies wilt, dan kun je je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Het wijzigen 

van de voorkeursinstelling van cookies kan mogelijk invloed hebben op het functioneren van de 

website. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden 

of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt.  

 

Contactgegevens 

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Cookieverklaring. Dat kan via:  

PDMADE 

Hogeweg 1C 

7071 GA Ulft 

info@pdmade.nl 

 

Wijzigingen in deze Cookieverklaring 

Deze Cookieverklaring is op 20 oktober 2020 vastgesteld. Wij kunnen onze Cookieverklaring van tijd tot 

tijd aanpassen.  

 

https://www.pdmade.nl/cookie-overzicht/

