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> Johannes van
den Eerenbeemt

TEKST EN FOTOGRAFIE THESSA LAGEMAN

 Edvard Pfeiffer <

Ik druk maar wat, eerlijk
gezegd. Meestal op ‘ja’. Ik kan
ermee leven, al vind ik het vrij
irritant om steeds die vraag
te krijgen als ik iets lees op
mijn tablet. Ik heb weleens
‘nee’ geprobeerd, maar dan
kwam ik niet op de website. Je
wordt dus gedwongen om ‘ja’
te zeggen.

> Sisca Hatumesen

Steeds meer ben ik me er
bewust van geworden dat ik
mijn privacy wil beschermen.
Eerder was ik daar minder
mee bezig. Ik accepteer dan
ook steeds minder cookies.
Als ik de keuze krijg om ze
allemaal uit te vinken, doe ik
dat. Maar soms kan het niet en
dan ben ik niet zo principieel
dat ik zo'n website negeer.

Ik zie ze vaak op mijn
telefoon, dus dan klik ik op
‘ja’ om snel door te kunnen
gaan. Ik weet eigenlijk niet wat
cookies zijn en waar ze voor
dienen. Misschien is het beter
om ze niet te accepteren? De
volgende keer zeg ik ‘nee’.
Eerlijk gezegd ben ik niet zo
goed met internet en ik vind
het ook niet zo interessant.

 Ruben Daas <

Ik bouw websites,
dus ik maak zelf ook cookies.
Functionele en statistische
cookies accepteer ik meestal.
Als ik op een website kom waar
ik niet voor betaal, maar die ik
wel waardeer, dan accepteer
ik ook de marketingcookies,
omdat ik de site-eigenaren
geld gun. Hoeveel Google en
Facebook van je weten, wordt
overigens enorm onderschat.

 Janneke Kors <

Het is belangrijk dat
die cookiewet er is en we de
vraag krijgen of we cookies
willen accepteren. Ik kies altijd
voor zo min mogelijk cookies,
omdat ik dan minder reclamerotzooi binnenkrijg. Ik vind het
heel irritant om op Facebook
reclame van bijvoorbeeld
Booking.com te zien omdat ik
daar net geweest ben.

ookandere
mee over
dit onderwerp!
voor
voorbeelden
van producten met veel
Ga
naar
consumentenbond.nl/straatvraag
CHECK ONLINEteZiePraat
veel
suiker:
consumentenbond.nl/suiker.
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