
 

 

   PRIVACYVERKLARING  

`WIN EEN KAMADO JOE BBQ’ ACTIE - BENRIACH / A BRAND NEW DAY 

Inleiding 

Onze consumenten staan centraal bij alles wat we doen. Deze privacy- en 
cookieverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wordt verzameld 
door of namens een onderneming binnen A Brand New Day. Het beschrijft wat we 
doen met uw persoonsgegevens, hoe we deze beveiligen en legt de rechten uit die u 
heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

Wie zijn wij 

A Brand New Day is een 100% onafhankelijke spirits-company. We richten ons 
vanuit een eigen visie op brand building, volledig op de marketing en verkoop van 
internationale topmerken op de Nederlandse drankenmarkt. Informatie over de 
verschillende merken van A Brand New Day vindt u 
hier: https://www.abrandnewday.nl/   

Deze website en/of mobiele app wordt beheerd door een externe partner van de A 
Brand New Day onderneming.  

Alle referenties naar 'onze', 'ons', 'we', of ‘de onderneming’ in deze verklaring worden 
geacht te verwijzen naar A Brand New Day, zijn dochtermaatschappijen, gelieerde 
ondernemingen en/of partners, indien van toepassing. 

Heeft u de wettelijk toegestane leeftijd om alcohol te kopen? 

U moet ons uw persoonsgegevens niet verschaffen als u niet de minimumleeftijd 
hebt bereikt waarop u alcohol mag kopen in de jurisdictie waar u woont en (indien 
anders) in de jurisdictie waar u de website of app opent. 

Wij verzamelen geen gegevens van en verkopen niet bewust alcoholische dranken 
aan personen onder de wettelijk toegestane leeftijd. 

Als wij melding krijgen van of denken dat iemand die jonger is dan de wettelijk 
toegestane leeftijd om alcohol te kopen ons persoonsgegevens heeft verstrekt, 
zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om deze persoonsgegevens uit onze 
bestanden te halen. 

  

https://www.abrandnewday.nl/


 

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we? 

Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbare persoon, zoals 
gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens die wij 
verzamelen bestaan uit: 

 

 (a) informatie die u aan ons verstrekt; en 

 (b) informatie die we automatisch verzamelen/genereren of informatie die we van 
derden krijgen. 

Hieronder vindt u meer details over deze soorten persoonsgegevens: 

o Informatie die u aan ons verstrekt: Deze soorten persoonsgegevens 
bestaan uit: 

o contactgegevens (zoals uw naam, postadres, telefoonnummers en e-
mailadressen), 

o demografische gegevens (zoals uw leeftijd of leeftijdsgroep en 
geslacht), 

o online registratie-informatie (zoals uw wachtwoord en andere 
verificatie-informatie), 

o betalingsinformatie (zoals uw creditcardinformatie en factuuradres), 
o informatie die is verstrekt als onderdeel van online vragenlijsten (zoals 

reacties op een onderzoek naar klantentevredenheid of een 
marktonderzoek), 

o deelname aan acties en 
o in bepaalde gevallen uw marketingvoorkeuren. 

o Informatie die we automatisch verzamelen/genereren of van derden 
krijgen: Deze soorten persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op uw 
toestel (zoals uw pc, tablet of ander mobiel toestel), uw gebruik van onze 
website en apps (evenals bepaalde websites van derden die partners van ons 
zijn en/of uw persoonlijke voorkeuren, interesses of geografische locatie. 
Voorbeelden van deze soorten gegevens: 

o naam en leeftijd (of voorspelde leeftijdsgroep), 
o informatie over uw toestel, besturingssysteem, browser en IP-adres, 
o unieke, met uw toestel geassocieerde identificatieaspecten, 
o details van de webpagina's die u hebt bezocht, 
o welke producten u online hebt bekeken (inclusief informatie over 

producten waar u naar hebt gezocht of die u hebt bekeken, gekocht of 
aan een online winkelwagen hebt toegevoegd), 

o hoelang u bepaalde gedeelten van een website of app hebt bezocht, 
samen met de datum en het tijdstip van uw bezoek/gebruik, 

o persoonsgegevens opgenomen in door gebruikers gegenereerde 
content (zoals blogs en posts op sociale media), 

o gebruikersnaam of -ID voor sociale media, en 
o uw profielfoto op sociale media en andere profielinformatie voor sociale 

media (zoals uw aantal volgers). 



 

Hoe/wanneer verzamelen we persoonsgegevens? 

De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens wordt gebruikt 

De verschillende doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, ziet u 
hieronder: 

o Marketingcommunicatie: Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om 
met u te communiceren via kanalen zoals post, e-mail en sms over onze 
producten en diensten en die van onze dochterbedrijven, gelieerde bedrijven 
en moederbedrijven, en hun gerelateerde bedrijven. U heeft het recht om u op 
elk moment af te melden voor dergelijke marketingcommunicatie zoals 
beschreven in het gedeelte 'Uw rechten'. 

o Marktanalyse: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor 
marktanalyses, bijvoorbeeld om trends onder onze consumenten vast te 
stellen en te onderzoeken wat mensen over onze producten zeggen, voor de 
evaluatie van de impact en effectiviteit van onze marketingcampagnes en -
promoties, en voor het analyseren van de aantallen en soorten bezoekers van 
onze websites en/of gebruikers van onze apps (inclusief de locaties vanwaar 
deze bezoekers/gebruikers onze websites en apps openen). We gebruiken 
persoonsgegevens voor deze doeleinden vaak in geaggregeerde vorm, zodat 
deze niet meer in verband kunnen worden gebracht met een specifieke 
persoon. 

o Reclame op basis van online interesses: We gebruiken technieken zoals 
"op gedrag gebaseerde online reclame" en "programmeerbare reclame", 
waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens (en we deze informatie 
delen met onze serviceproviders), om u op onze websites, apps of op de 
websites van derden (inclusief sociale media) de voor u meest geschikte en 
relevante reclame te laten zien. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken (en met onze serviceproviders 
delen zoals hieronder beschreven) om te bepalen of u lid bent van een bepaald 
socialemediaplatform zodat we onze reclame daar aan u kunnen laten zien of om 
consumenten te identificeren van wie de interesses en kenmerken met die van u 
overeenkomen om onze reclame relevanter te maken voor consumenten - 
voorbeelden hiervan zijn de producten "Custom Audiences" en "Lookalike 
Audiences" van Facebook die we in bepaalde landen kunnen gebruiken onder lokale 
wetgeving. 

Raadpleeg het deel over Cookies hieronder voor meer informatie over online op 
interesses gebaseerde reclame. U heeft het recht om u op elk moment af te melden 
voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor op interesses gebaseerde online 
reclame. 

o Verificatie van online reclame: We gebruiken persoonsgegevens voor het 
bewaken van onze digitale reclame om ervoor te zorgen dat deze niet op 
ongeschikte websites of in de nabijheid van ongepaste content verschijnt, en 
ook om te controleren of onze reclame online zichtbaar is en online wordt 



 

gezien door werkelijke mensen (en niet door 'bots' of vergelijkbare 
frauduleuze technieken). 

o Doorsturen naar een vriend: Als u ons informatie geeft over iemand anders, 
bijvoorbeeld als u ons vraagt om informatie van een van onze websites naar 
iemand anders te sturen, sturen wij die persoon alleen de informatie waarvan 
u specifiek heeft gevraagd dat wij deze versturen. Wij sturen geen extra 
communicatie door op basis van de gegevens die u ons heeft verstrekt. U 
moet bevestigen dat uw vriend de wettelijk toegestane leeftijd heeft in de 
jurisdictie waarin hij/zij zich bevindt zodat wij de informatie waarom verzocht 
wordt kunnen doorzenden en dat hij/zij akkoord gaat met het ontvangen van 
dergelijke berichten. 

o Verificatie en toegangscontrole: We kunnen uw persoonsgegevens 
gebruiken voor de verificatie van uw toegang tot onze websites of apps en om 
te bepalen welke content we aan u leveren en of u toegang dient te krijgen tot 
bepaalde content (bijvoorbeeld op basis van uw leeftijd of locatie). We kunnen 
uw persoonsgegevens ook gebruiken ter verificatie van uw identiteit wanneer 
wij reageren op verzoeken tot uitoefening van uw rechten krachtens de 
geldende wet. 

o Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter bescherming tegen 
juridische claims of aansprakelijkheid: We mogen uw persoonsgegevens 
gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om ons te 
beschermen tegen juridische claims of om fouten, nalatigheid, schending van 
een contract, diefstal, fraude of andere verboden of schadelijke activiteiten te 
detecteren en ons en derde partijen daartegen te beschermen en verdedigen, 
om te voldoen aan onze controle- en beveiligingsvoorschriften of om de 
naleving te controleren van het beleid en de procedures van ons bedrijf en 
wettelijke of contractuele verplichtingen. 

o Klantenservice: We gebruiken uw persoonsgegevens voor het verlenen van 
specifieke diensten waar u ons om vraagt en voor het leveren van extra 
diensten die mogelijk interessant zijn. We gebruiken uw persoonsgegevens 
ook voor het bijhouden van uw accounts, het beheer van transacties zoals 
creditcardbetalingen voor producten die u bij ons of onze vertegenwoordigers 
bestelt of voor de afronding van dergelijke transacties (bijv. bezorging) of 
beantwoording van vragen die u zou kunnen hebben. We kunnen uw 
persoonsgegevens ook gebruiken om u in te lichten over veranderingen in 
onze diensten, onze voorwaarden en bepalingen of deze privacy- en 
cookieverklaring. 

o Zakelijke transacties: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het 
geval van een verkoop, fusie, consolidatie, wijziging van de zeggenschap, 
overdracht van aanzienlijke hoeveelheden activa, financiering, reorganisatie 
of liquidatie, waarbij we aan derden informatie betreffende uw relatie met ons 
overdragen, verkopen of afstaan. 

o Technisch onderhoud: We gebruiken persoonsgegevens voor ons 
systeembeheer en voor het diagnosticeren van problemen in onze service of 
technologie die door onze gebruikers of technici worden gemeld. Dergelijke 
problemen kunnen samenhangen met de IP-adressen die worden beheerst 
door een specifieke web-onderneming of ISP. 

 



 

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens 

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we daarvoor een 
wettelijke basis hebben. De wettelijke basis hangt af van het doeleinde waarvoor we 
uw persoonsgegevens hebben verzameld en gebruiken. In bijna alle gevallen zal de 
wettelijke basis worden gevormd door: 

o Toestemming: Bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming hebt gegeven om 
bepaalde marketingberichten naar u te versturen. U kunt uw toestemming op 
elk gewenst moment intrekken, onder meer door op de "unsubscribe"-link te 
klikken; deze staat onderaan alle marketing-e-mails die we aan u sturen. 

o Onze legitieme zakelijke belangen: Wanneer het noodzakelijk voor ons is 
om onze klanten te begrijpen, onze diensten te promoten en effectief te 
opereren als drankenbedrijf, mits dit op legitieme wijze gebeurt en uw privacy 
en andere rechten niet onterecht in het gedrang komen. We gebruiken deze 
wettelijke basis bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde marktanalyse 
uitvoeren om onze klanten te begrijpen, zodat we nieuwe producten kunnen 
ontwikkelen en het profiel van onze merken kunnen verbeteren. 

o Naleving van de wet: Wanneer we een wettelijke verplichting hebben en uw 
persoonsgegevens moeten gebruiken om aan die verplichting te voldoen. 

Bekendmaking van uw persoonsgegevens 

Wij hechten veel waarde aan uw persoonsgegevens en delen deze alleen met 
derden die een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten om deze informatie op 
voldoende wijze te beschermen. Het kan voorkomen dat wij af en toe 
persoonsgegevens vrijgeven aan: 

o derden, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. We vragen 
bijvoorbeeld om uw toestemming voordat we het derden die geen gelieerde 
onderneming van ons zijn, toestaan om u informatie over marketing en acties 
te sturen in verband met de producten of diensten van die derden; 

o onze dienstverleners en onderaannemers, inclusief gelieerde partners, 
en/of websites van derden (zoals socialemediaplatforms of zoekmachines) 
die ingeschakeld zijn om functies namens ons uit te voeren of diensten aan 
ons te verlenen (zoals opslag en levering) marketing en reclame (inclusief het 
leveren van reclame op basis van online interesses op websites van derden 
en socialemediaplatforms); creditcard- en dataverwerking; leeftijdscontrole; 
het monitoren van onze digitale advertenties om ervoor te zorgen dat ze niet 
op ongeschikte websites of in de buurt van ongepaste inhoud worden 
weergegeven en ook om ervoor te zorgen dat onze advertenties zichtbaar zijn 
en gezien worden door echte mensen online (in tegenstelling tot 'bots' of 
soortgelijke frauduleuze technieken); softwareontwikkeling; websitehosting en 
-beheer; informatietechnologie en kantoordiensten; juridische, accounting-, 
audit- en andere professionele diensten; en andere diensten die verband 
houden met onze zakelijke activiteiten, mits dergelijke dienstverleners en 
onderaannemers schriftelijke overeenkomsten met ons zijn aangegaan en de 
persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of bekendmaken met als 



 

doel het uitvoeren van dergelijke functies namens ons, om diensten aan ons 
te verlenen, of zoals dit wettelijk vereist of toegestaan is; 

o Derden die, volgens ons redelijke inzicht, de gegevens leveren of zoeken 
als uw geautoriseerde of aangestelde juridische vertegenwoordiger; 

o Een persoon of entiteit, inclusief onze gelieerde partners, in het geval van 
een verkoop, fusie, consolidatie, zeggenschapswijziging, overdracht van 
aanzienlijke activa, financiering, reorganisatie of liquidatie, waarbij 
wij aan dergelijke derden informatie betreffende uw relatie met ons 
overdragen, verkopen of afstaan, inclusief, zonder beperking, 
persoonsgegevens die u verschaft en andere informatie met betrekking tot uw 
relatie met ons; en 

o wetshandhavings-, overheids- of regelgevende instanties, of andere 
derden, om te voldoen aan de geldende wetgeving of wanneer wij geloven dat 
een dergelijke handeling noodzakelijk is om aan de geldende wetgeving te 
kunnen voldoen, of om ons en/of andere derden te beschermen of te 
verdedigen tegen fouten, nalatigheid, schending van een contract, diefstal, 
fraude of andere verboden of schadelijke activiteiten of deze te detecteren, 
om te voldoen aan onze controle- en beveiligingsvoorschriften, of om de 
naleving te controleren van het beleid en de procedures van ons bedrijf en de 
wettelijke of contractuele verplichtingen. 

Internationale gegevensoverdrachten 

Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens mogen worden verzonden naar en 
bewaard op een bestemming buiten het land waar u woont, inclusief landen die, in 
vergelijking met uw land, minder strenge of geen wetten inzake 
gegevensbescherming hebben. 

Wanneer wij uw informatie op de in bovenstaande alinea beschreven wijze 
versturen, nemen we de stappen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te 
zorgen dat adequate maatregelen worden getroffen ter bescherming van uw 
persoonsgegevens en om te waarborgen dat deze veilig worden behandeld. In deze 
gevallen maken we gebruik van goedgekeurde mechanismen voor 
gegevensoverdracht (bijvoorbeeld de “modelcontractbepalingen” van de EU of het 
“EU-VS-privacyschild") om te waarborgen dat uw informatie in het ontvangende land 
adequaat wordt beschermd. Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, 
kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens voor een 
kopie van de voorzorgsmaatregelen die we in deze omstandigheden hanteren ter 
bescherming van uw persoonsgegevens en privacyrechten.  

Openbare onderdelen van onze websites en apps 

Informatie die u post op of via de openbare onderdelen van onze websites en apps 
(zoals chatrooms of gespreksgroepen) of op sociale media is over het algemeen 
toegankelijk voor en kan worden verzameld en gebruikt door anderen, en dit kan 
leiden tot ongevraagde berichten of ander contact met anderen. U dient geen 
persoonsgegevens over uzelf te verstrekken op openbare (of interactieve) gedeelten 
van onze websites, apps of sociale media-pagina's. 



 

Informatiebeveiliging 

Wij nemen informatiebeveiliging serieus en nemen voorzorgsmaatregelen om uw 
persoonsgegevens veilig te houden. Wij hebben passende fysieke, technische en 
organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen die wij 
verzamelen. Wij hebben echter geen controle over de privacy van communicatie 
terwijl deze naar ons wordt verstuurd. We adviseren u daarom om geen 
vertrouwelijke, bedrijfseigen of gevoelige informatie te vermelden in dergelijke 
communicatie. 

Helaas kan er nooit 100% garantie worden gegeven als het gaat om de veiligheid 
van dataoverdracht via internet of een dataopslagsysteem. Als u redenen heeft om 
aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u het 
gevoel heeft dat een account waarmee u contact met ons heeft, niet veilig meer is), 
vragen wij u dat direct te melden via onderstaande contactgegevens. 

In het onwaarschijnlijke geval dat we van mening zijn dat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens die in ons bezit zijn of waarover wij controle hebben in het 
gedrang is gekomen, kunnen wij u op de hoogte stellen van deze ontwikkeling. 
Indien een dergelijke kennisgeving noodzakelijk is, streven wij ernaar om deze 
gezien de omstandigheden zo snel mogelijk te verzenden. Indien wij uw e-mailadres 
hebben, kunnen wij u via e-mail informeren. 

Uw rechten 

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten 
omvatten: 

o het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
(waarvoor u eerder toestemming had gegeven) in te trekken; 

o het recht om de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden te 
weigeren; 

o het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om uw 
persoonsgegevens te wissen, beperken of er in bepaalde gevallen een 
digitale kopie van te ontvangen; 

o het recht ons te vragen informatie over u te rectificeren die volgens u onjuist 
is; en 

o het recht om u op elk gewenst moment af te melden voor onze 
marketingberichten. 

Indien u een of meer van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons 
opnemen (via de hieronder vermelde contactinformatie). We handelen elk verzoek 
tot uitoefening van uw rechten af conform de geldende wetgeving en eventuele 
toepasselijke wettelijke uitzonderingen. 

 

 



 

Hoe een klacht indienen 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor 
gegevensbescherming als u denkt dat we uw persoonsgegevens hebben verwerkt 
op een wijze die onwettig is of uw rechten schendt. 

Indien u zoiets vermoedt, vragen we u om in eerste instantie contact met ons op te 
nemen (via de contactinformatie hieronder in het gedeelte "Hoe u contact met ons 
kunt opnemen"), zodat we uw zorgen kunnen onderzoeken en hopelijk kunnen 
wegnemen. 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is om de 
doeleinden te realiseren die in de algemene voorwaarden worden beschreven, tenzij 
door de wet een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan.  Na deze periode 
wordt de informatie verwijderd of in sommige gevallen anoniem gemaakt. 

Wanneer we de persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw 
toestemming en we geen andere wettelijke basis hebben om verder te gaan met de 
verwerking, zullen we uw persoonsgegevens, als u uw toestemming op een later 
moment intrekt, verwijderen. Als u zich afmeldt voor onze marketingberichten 
bewaren we echter uw contactgegevens om ervoor te zorgen dat we u in de 
toekomst geen marketingcommunicatie meer zullen sturen. 

Interface met websites en diensten van derden 

Onze websites en apps kunnen links en verwijzingen naar en content van andere 
websites en diensten bevatten, waarover wij geen controle hebben. Houd er 
rekening mee dat we geen controle hebben over deze websites en diensten en dat 
onze privacy- en cookieverklaring niet hierop van toepassing is. 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor problemen die zich voordoen in verband met 
hun gebruik van uw informatie en we adviseren u om de privacy- en 
cookiesverklaringen en de gebruiksvoorwaarden te lezen van alle gekoppelde, 
vermelde of interfacing websites en diensten die u bezoekt of gebruikt. 

Cookies en vergelijkbare technologieën 

Net als vele andere websites gebruiken we cookies, scripts, pixel-tags, e-tags, 
webbakens en soortgelijke technologieën (gezamenlijk “cookies" genoemd) om ons 
te helpen bij het verzamelen en opslaan van informatie over bezoekers aan onze 
websites, apps en bepaalde websites van derden die partners van ons zijn. In dit 
gedeelte is informatie opgenomen over hoe we cookies gebruiken en hoe u ze kunt 
beheren. 

 



 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een tekstregel met informatie die door een website naar het 
cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw toestel wordt gestuurd. 
Een cookie bevat meestal de naam van het domein waar de cookie vandaan komt, 
de "levensduur" van de cookie en een waarde, meestal een willekeurig uniek getal. 

Cookies zijn handig, omdat een website hiermee het apparaat van een gebruiker kan 
herkennen. U kunt hier meer informatie over cookies vinden: 
www.allaboutcookies.org. 

Welke soorten cookies gebruiken wij? 

We gebruiken twee algemene soorten cookies: 

o eigen cookies, die rechtstreeks door ons op uw toestel worden gezet 
wanneer u onze website bezoekt, 

o Cookies van derden, door derden voor ons geplaatst wanneer u onze 
website en bepaalde websites van derden bezoekt die partners van ons zijn. 

Waarvoor gebruiken wij cookies?  

De door ons gebruikte cookies kunnen worden onderverdeeld in vier algemene 
categorieën: 

1) Strikt noodzakelijke cookies; 

2) Prestatie-cookies; 

3) Functionaliteitscookies; en 

4) Marketingcookies. 

Zie hieronder meer details over elk van deze categorieën cookies. 

1) Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn essentieel om door de website te navigeren en de functies te 
gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot veilige gedeelten van de website. 
Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om vraagt, zoals winkelmandjes of e-
facturatie, niet worden geleverd. 

Voorbeelden van strikt noodzakelijke cookies die wij op deze website kunnen 
gebruiken, zijn content management-cookies, die de website nodig heeft voor de 
werking van het contentmanagementsysteem, en template preference-cookies, die 
noodzakelijk zijn voor mobiele websites en de website de bedoelde uitstraling geven. 

 

http://www.allaboutcookies.org/


 

2) Prestatie-cookies 

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, 
bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het meest gaan en de foutmeldingen die 
ze krijgen van webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie aan de hand 
waarvan bezoekers geïdentificeerd kunnen worden. De informatie wordt door deze 
cookies vaak in geaggregeerde vorm verzameld en wordt dus anoniem. Deze 
informatie wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren. 

We gebruiken Google Analytics als hulp bij het analyseren van het gebruik van de 
website. Deze analytische tool gebruikt cookies voor het verzamelen van standaard 
internetloginformatie en informatie over het gedrag van bezoekers. Het zijn 
gegevens in geaggregeerde vorm die niet in verband kunnen worden gebracht met 
een specifiek persoon. De informatie over uw gebruik van de website en uw IP-adres 
wordt naar Google verzonden en door ons gebruikt voor de evaluatie van het gebruik 
van de website door bezoekers, het opstellen van statistische rapporten over de 
activiteit op de website en het creëren van een geaggregeerd bezoekersprofiel op 
basis van demografische gegevens en interesses. We gebruiken ook een tool met 
de naam Google Display Network Impression Reporting om te weten te komen 
welke advertenties die we op andere websites in het Google Display Network 
plaatsen, het best werken voor het aantrekken van bezoekers naar onze website. 
Als u niet op alle websites door Google Analytics wilt worden gevolgd, ga dan 
naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

3) Functionaliteitscookies 

Deze cookies geven de website de mogelijkheid om te onthouden welke keuzes u 
maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en te 
zorgen voor verbeterde, meer persoonlijke functies. Een website kan u bijvoorbeeld 
voorzien van plaatselijke weerberichten of verkeersnieuws door de regio waarin u 
zich op dit moment bevindt, in een cookie op te slaan. Deze cookies kunnen ook 
worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u heeft aangebracht in de 
tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze 
kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen waar u om heeft gevraagd, 
bijvoorbeeld een video bekijken of op een blog reageren. De informatie die deze 
cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browse-
activiteiten op andere websites niet volgen. 

We kunnen een cookie plaatsen om uw voorkeuren te onthouden (voorkeurs-cookie) 
zodat u op onze toegangspagina niet elke keer weer uw informatie hoeft in te voeren 
(land/leeftijd en gewenste taal). Dit is niet geschikt als u uw computer met iemand 
anders deelt. Deze cookie registreert niet uw geboortedatum en verloopt 
automatisch na 12 maanden. 

We kunnen ook sessie-cookies gebruiken. Dit zijn tijdelijke cookies die de keuze van 
de gebruiker met betrekking tot de website en de voorkeuren die u tijdens de sessie 
hebt geselecteerd onthouden. Deze cookies worden verwijderd zodra u de website 
verlaat. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

4) Marketingcookies 

Deze cookies worden gebruikt om content te leveren die relevanter is voor u en uw 
interesses, op basis van eerdere keren dat u door de website heeft gebladerd, en op 
basis van zoekwoorden die wij kunnen halen uit de koppelingen van webpagina's 
van waaruit u deze website heeft bezocht, uw IP-adres en zoekmachines die u heeft 
gebruikt om op deze website terecht te komen. Deze cookies kunnen ook worden 
gebruikt voor het u aanbieden van reclame op basis van online interesses (op deze 
website of wanneer u websites van derden bezoekt, inclusief sociale media van 
derden) of om ervoor te zorgen dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ze 
blijven op uw computer staan tot u ze verwijdert en onthouden dat u een website 
heeft bezocht. 

Marketingcookies die we gebruiken zijn onder andere cookies van derden die zijn 
ingesteld door Google, The Trade Desk en Facebook, die we gebruiken voor 
reclame op basis van online interesses. U kunt het privacybeleid van Google hier 
lezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites en het privacybeleid van 
The Trade Desk hier: https://www.thetradedesk.com/general/privacy. We gebruiken 
ook bepaalde Facebook-advertentietools (zoals de Facebook-pixel) voor 
reclamedoeleinden op basis van online interesses – u kunt het privacybeleid voor 
gegevens van Facebook hier lezen: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

We kunnen ook bepaalde serviceproviders gebruiken die voor ons cookies instellen 
via websites van derden die partners van ons zijn. Met die cookies kunnen we de 
bezoeken van de consument aan specifieke onderdelen van die websites analyseren 
en bepaalde informatie verzamelen over de aankopen van onze producten op die 
websites. Dergelijke cookies verzamelen onder andere de volgende informatie: 
informatie over uw winkelwagen, welke productpagina's zijn bekeken of er een van 
onze producten is gekocht en naar welke van onze producten is gezocht. 

Wij kunnen ook social sharing-plugins en -cookies gebruiken. De social sharing-
plugin koppelt u aan sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. 
Hij maakt interactie mogelijk tussen uw activiteiten op sociale media en op onze 
website als u daarvoor kiest. Bijvoorbeeld door uw gebruikersnaam en wachtwoord 
van Facebook te gebruiken om in te loggen op onze website en de Facebook 'Like'- 
en 'Share'-knoppen op onze website te gebruiken. Social sharing-cookies worden 
gebruikt om te onthouden dat u ingelogd bent op onze website.  

Hoe cookies beheren? 

Er zijn een aantal manieren om cookies te beheren. 

Als u een webbrowser gebruikt (bijvoorbeeld Google Chrome, Mozilla Firefox of 
Microsoft Edge), kunt u cookies accepteren of weigeren door de instellingen in uw 
browser aan te passen. Raadpleeg de instructies van uw browser of een Help-
scherm voor meer informatie over de functies die uw browser biedt voor het beheer 
van cookies. Als u verschillende browsers en/of verschillende apparaten gebruikt, 
moet u mogelijk voor elke browser afzonderlijk controleren of deze aan uw cookie-
voorkeuren is aangepast. Lees de informatie die hier beschikbaar is voor instructies 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://www.thetradedesk.com/general/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy/


 

voor het beheren van cookies in uw 
browser: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Houd er rekening mee 
dat u mogelijk niet alle interactieve functies op onze website kunt gebruiken als alle 
cookies zijn uitgeschakeld. 

Als u een mobiele app gebruikt, biedt het besturingssysteem van uw mobiele 
apparaat (bijvoorbeeld Apple iOS, Google Android of Microsoft Windows) privacy-
instellingen waarmee u kunt beheren hoe mobiele apps technologieën gebruiken die 
vergelijkbaar zijn met cookies om uw apparaat te herkennen en in bepaalde gevallen 
op interesses gebaseerde advertenties beschikbaar te maken in mobiele apps die u 
gebruikt. Lees de instructies of hulppagina's van uw mobiele besturingssysteem om 
meer te weten te komen over de functies die het biedt om deze privacy-instellingen 
te beheren. 

U kunt zich ook afmelden voor reclame op basis van online interesses met behulp 
van het AdChoices-pictogram, zoals hieronder verder wordt beschreven. 

Hoe meld ik me af voor reclame op basis van online interesses? 

Als u een van onze reclames met dit logo   erop ziet, kunt u zelf bepalen of u dit 
soort reclame wilt zien. Dit is het AdChoices-pictogram, beschikbaar gesteld door de 
European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). 

Als u op het pictogram klikt, krijgt u informatie over de bedrijven die advertenties op 
basis van interesses leveren voor de websites die u bezoekt. U ontdekt hoe dit werkt 
en hoe dergelijke advertenties gratis content mogelijk maken, en leest meer over 
andere privacykeuzes. 

Als u dergelijke advertenties niet wilt, kunt u doorklikken naar de 
consumentenkeuzepagina om u af te melden bij de bedrijven die deelnemen aan het 
pictogramprogramma. 

Ga voor meer informatie over hoe u reclamecookies op basis van online interesses 
kunt beheren of verwijderen naar http://www.youradchoices.com/ 

  

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.youradchoices.com/


 

Contact opnemen 

We streven ernaar om uw privacy te beschermen. Als u opmerkingen, vragen of 
klachten heeft over hoe wij persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, neem dan 
contact met ons op via: 

Post:  
A Brand New Day Drinks Company B.V. 
‘Blushuis’ – Unit 1.12 
Reduitlaan 33 
4814 DC Breda 

E-mail: info@abrandnewday.nl 

© 2021 Alle rechten voorbehouden. Versie 1.0 d.d. augustus 2020. 
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