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Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden VOF (hierna te noemen Animalis) hecht veel waarde aan de 
bescherming van uw (persoons)gegevens. In deze Cookieverklaring willen we heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. 
 
Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op alle websites en applicaties van of die toegankelijk zijn of 
gebruikt worden via websites of platforms van derden (geëxploiteerd door of namens onderdelen van 
Animalis). 

U wordt gevraagd voor uw gebruik van de Animalis site(s) om akkoord te gaan met het gebruik door Animalis 
van cookies. Alle informatie met betrekking tot deze cookies kunt u in deze cookieverklaring lezen. U kunt het 
gebruik van cookies blokkeren maar indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed 
zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de Animalis site(s) bent. 

Allereerst, wat is nu eigenlijk een cookie? 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website(s) wordt meegestuurd en door 
uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij 
een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” 
 
Animalis maakt slechts gebruik van zogenaamde functionele cookies: cookies die de site(s) 
gebruiksvriendelijker maken. Het gebruik van deze cookies stelt ons in staat om bijvoorbeeld uw 
accountgegevens te tonen en de inhoud van uw winkelwagen te onthouden. 
 
Animalis maakt uitdrukkelijk géén gebruik van cookies die andere gegevens vastleggen dan die noodzakelijk 
zijn voor het gebruik en technische optimalisering van onze site(s).  
 
Animalis toont géén gepersonaliseerde reclame van derden op haar site(s) en verleent geen toestemming aan 
derden om via haar site(s) (persoons)gegevens te verzamelen. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van onze Cookie Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons 
op, wij zouden het vervelend vinden als er aan uw kant nog twijfels of vragen zijn over hoe wij met uw privacy 
omgaan! 
 

Contactgegevens 
Animalis Dier- Fok-, & Showbenodigdheden VOF  
Josephine Bakerstraat 17, 1311 GB, Almere 
Openingstijden: woensdag van 11 tot 17 uur, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur 
 
Email: info@animalisalmere.nl 
Annita Kuhn: 06 - 17540132 of Vanessa Dommershuyzen: 06 - 51068137 
 


