
Cookiebeleid AH Foodstars App 
 
Cookiebeleid 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer 
je onze app gebruikt. 
 
Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, te 1506 MA Zaandam, Nederland, is samen met 
Albert Heijn België NV, gevestigd aan de Bredabaan 1026, te 2900 Schoten, België, de verantwoordelijke 
voor de plaatsing en het gebruik van cookies. De cookies die worden gebruikt via de AH Foodstars App 
staan hierna beschreven:  
 
Functionele cookies: 
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze app correct kan functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de 
functionaliteiten om in te loggen en taalinstellingen. 
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Analytics: 
Met Analytics cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze app. Door website gebruik 
te meten kunnen wij onze app blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. We plaatsen 
alleen analytische cookies in de Nederlandse versie van de App.  
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Instellingen voor Apps 

Apps slaan informatie op jouw mobiele apparaat of tablet op. Je download de applicatie zelf op jouw 
telefoon of tablet en hij werkt vanaf jouw eigen apparaat (je hoeft geen aparte website te bezoeken). Je 
kunt de instellingen niet aanpassen zodat een app zonder cookies of het opslaan en uitlezen van 
gegevens werkt. Indien je de apps van je toestel verwijdert worden ook de op je toestel opgeslagen 
gegevens verwijderd. 
 
Slotopmerkingen 
Wij zullen dit cookiebeleid aanpassen wanneer onze app of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt 
de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen in de AH Foodstars App. 
 
Vragen? 
Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door Albert Heijn of wil je graag reageren op 
ons cookiebeleid? Dan kun je contact opnemen met de Klantenservice via ah.nl/klantenservice 
(Nederland) of ah.be/klantenservice (België).  
 
Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 31 augustus 2020. 
 


