Cookie beleid
1.

Cookie Policy

Het gebruik van deze site

1.

Using this site

Wij hebben passende maatregelen genomen

We have taken appropriate measures to protect

om uw bezoek aan – en het gebruik van – onze

your visit to - and the use of - our site and to

site te beveiligen en om misbruik te

prevent abuse. All persons who may take

voorkomen. Alle personen die van de gegevens

cognizance of the data are bound to secrecy. If

kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan

you visit our website, visitor data may be

geheimhouding daarvan. Als u onze website

collected and stored by us in order to promote

bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons

the user-friendliness of our site. It is also

worden verzameld en opgeslagen om de

possible that small text files are sent to your

gebruikersvriendelijkheid van onze site te

computer to facilitate communication via the

bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine

electronic communication network.

tekstbestanden naar uw computer worden
gestuurd ter vergemakkelijking van de

Adviesgroep Eindhoven is not liable for damage

communicatie via het elektronische

resulting from - or in any way related to -

communicatienetwerk.

errors, the use of the web page or the
impossibility of consulting the web page.

Adviesgroep Eindhoven is niet aansprakelijk

2.

voor schade die voortvloeit uit – of in enig
opzicht verband houdt met – onjuistheden, het
gebruik van de webpagina of met de

developments. For example, in the context of

raadplegen.

our business activities. We therefore advise you
to consult this text regularly when visiting our

2. Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement en/of cookie
beleid kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen,

site.
3.

door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld in het
kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u
raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

The text of this privacy statement and/or cookie
policy may be amended by us in view of new

onmogelijkheid de webpagina te kunnen

dan ook aan deze tekst regelmatig te

New developments

The way we use cookies

Cookies are small text files that are stored on
your device (computer, cell phone or tablet)
when you visit certain websites. The
information stored in the cookies is sent to our
servers, allowing data to be exchanged. Cookies
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3. De wijze waarop wij cookies gebruiken

can be used for various purposes and are

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw

divided into different types:

device (computer, mobiele telefoon of tablet)

Functional cookies

worden opgeslagen wanneer u bepaalde

These are essential to optimize the

websites bezoekt. De opgeslagen informatie in

functionality of the website.

de cookies wordt verstuurd naar onze servers,
waardoor gegevens uitgewisseld kunnen

Tracking cookies

worden. Cookies kunnen voor diverse

These provide insight into the use of the

doeleinden worden gebruikt en worden

website. This allows us to continue to

onderverdeeld in verschillende soorten:

improve the website. This has little
effect on your privacy.

Functionele cookies
Deze zijn essentieel om de functionaliteit

Advertising cookies

van de website te optimaliseren.

These cookies are used by both us and
third parties to show you

Tracking cookies

advertisements that match your

Deze geven inzicht in het gebruik van de

interests.

website. Hiermee kunnen we de website
blijven verbeteren. Dit heeft nauwelijks

We use cookies to track how often you visit the

gevolg voor uw privacy.

site, to record the number of visitors to the site,
to determine and analyze visitors' use of our

Advertentie cookies

site (including the effectiveness of online

Deze cookies worden zowel door ons als

advertising), to store information that you

door derde partijen gebruikt om

provide (such as your preferences) and to store

advertenties te tonen die aansluiten bij uw

technical data useful for your interactions with

interesses.

our website. We may use session cookies
(cookies that are deleted when your browser

Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe

session ends) to store your user ID and

vaak u de site bezoekt, het aantal bezoekers

elements of your user profile, to facilitate your

aan de site te registreren, het gebruik van onze

navigation of our website (especially with

site door bezoekers te bepalen en te analyseren

respect to searching for information and placing

(met inbegrip van de effectiviteit van on line

orders) and to store other data useful to

advertenties), gegevens op te slaan die u

manage the session.

opgeeft (zoals uw voorkeuren) en om

Cookie beleid v1

p. 2 van 8

technische gegevens op te slaan die nuttig zijn

You have the option to accept or reject cookies.

voor uw interacties met onze website. Wij

Cookies are automatically accepted by most

kunnen sessiecookies (cookies die worden

Internet browsers, but you can usually change

verwijderd wanneer uw browsersessie eindigt)

your browser settings to refuse cookies or to

gebruiken om uw gebruikers-id en elementen

display a notification when a cookie is stored on

van uw gebruikersprofiel op te slaan, uw

your computer. However, if you reject cookies,

navigatie op onze website te vereenvoudigen

you may not be able to use all of the features of

(vooral met betrekking tot het zoeken naar

the website of Adviesgroep Eindhoven B.V.

informatie en het plaatsen van orders) en
andere gegevens op te slaan die nuttig zijn om
de sessie te beheren.

4.

What cookies do we use?

On this website different types of cookies are
used:

U heeft de mogelijkheid om cookies te
accepteren of te weigeren. Door de meeste

Cookie notification

internetbrowsers worden cookies automatisch

Category: functional cookies

geaccepteerd, maar u kunt doorgaans de

Significance: We use these cookies to

browserinstellingen wijzigen zodat cookies

remember whether or not you have

worden geweigerd of een melding wordt

closed the cookie notification. Without

weergegeven wanneer een cookie wordt

these cookies, the notification will not

opgeslagen op uw computer. Als u echter

be able to be closed permanently.

cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle

Term: these cookies come from our

functies benutten van de website van

website and are removed after 1 year.

Adviesgroep Eindhoven B.V.
Google Analytics
4. Welke cookies gebruiken wij

Category: analytic cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van

Meaning: we use Google Analytics to

verschillende soorten cookies:

measure how you use our website. For
example, we can see how you found

Cookiemelding

our website. We use this knowledge to

Categorie: functionele cookies

continue to improve our website.

Betekenis: deze cookies gebruiken wij om

Without these cookies we miss your

te onthouden of u de cookiemelding wel of

data. We cannot see how you use our

niet hebt gesloten. Zonder deze cookies zal

website, with the result that you have
to wait longer for improvements.
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de melding niet permanent gesloten

Term: these cookies come from Google

kunnen worden.

and are deleted after a maximum of 2

Termijn: deze cookies komen van onze

years.

website en worden na 1 jaar verwijderd.
Google Ads
Google Analytics

Category: tracking cookies

Categorie: analytische cookies

Meaning: these cookies allow us to see

Betekenis: wij meten met Google Analytics

which pages you are viewing. Based on

hoe u onze website gebruikt. Wij kunnen

this we can show you relevant ads on

bijvoorbeeld zien hoe u onze website heeft

our (partner) sites. We can track

gevonden. Deze kennis gebruiken wij om

whether you click on ads, how often

onze website te blijven verbeteren. Zonder

you have seen an ad and whether you

deze cookies missen wij uw data. Wij

fill in a form or place an order after you

kunnen zo niet zien hoe u onze website

have seen or clicked on an ad. Without

gebruikt, met het gevolg dat u langer moet

these cookies, you will miss out on

wachten op verbeteringen.

personalized offers.

Termijn: deze cookies komen van Google en

Term: These cookies come from Google

worden na maximaal 2 jaar verwijderd.

and are deleted after a maximum of 18
months.

Google Ads
Categorie: tracking cookies

Facebook

Betekenis: door middel van deze cookies

Category: tracking cookies

kunnen wij zien welke pagina’s u bekijkt.

Meaning: These cookies allow us to see

Aan de hand hiervan kunnen wij u relevante

what products you are viewing. This

advertenties tonen op onze (partner)sites.

allows us to display ads on Facebook

Wij kunnen bijhouden of u op advertenties

that are relevant to you. Without these

klikt, hoe vaak u een advertentie heeft

cookies you will miss out on

gezien en of u een formulier invult of

personalized offers.

bestelling plaatst nadat u een advertentie

Term: these cookies come from

heeft gezien of erop hebt geklikt. Zonder

Facebook and are stored for a

deze cookies loopt u persoonlijke

maximum of 2 years.

aanbiedingen dus mis.
Microsoft Clarity
Category: analytical cookies
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Termijn: deze cookies komen van Google en

Meaning: with the help of Microsoft

worden na maximaal 18 maanden

Clarity we can register how you use our

verwijderd.

website, for example by keeping track
of your click behaviour. With this

Facebook

information we can optimize the

Categorie: tracking cookies

functioning of our website.

Betekenis: met deze cookies zien wij welke

Term: these cookies come from

producten u bekijkt. Wij kunnen hierdoor

Microsoft Clarity and are deleted after 1

advertenties tonen op Facebook die voor u

year.

relevant zijn. Zonder deze cookies loopt u
persoonlijke aanbiedingen dus mis.
Termijn: deze cookies komen van Facebook
en blijven maximaal 2 jaar bewaard.

5.

Privacy legislation and Analytics

As described below in the official statement
that Google Analytics users must place on their
website, this website uses Google Analytics.

Microsoft Clarity

This program provides important statistics

Categorie: analytische cookies
Betekenis: met behulp van Microsoft Clarity
kunnen we registreren hoe u onze website
gebruikt, bijvoorbeeld door uw klikgedrag
bij te houden. Met deze informatie kunnen
we de werking van onze website

about numbers of visitors, pages visited, traffic
sources and other essential information that
allows us to continuously improve this website
for its users. These statistics are anonymous
and cannot be traced to a particular person or
user. No use is made of 'behavioural targeting'

optimaliseren.
Termijn: deze cookies komen van Microsoft
Clarity en worden na 1 jaar verwijderd.

that shows you special content based on your
click behaviour; your surfing behaviour remains
completely anonymous. Data from contact
forms are never processed or stored in

5. Privacy wetgeving en Analytics

Analytics.

Zoals hieronder beschreven in de officiële
verklaring die Google Analytics gebruikers op

Google Analytics uses a cookie, which is a small

hun website moeten plaatsen maakt deze

file that is stored on your computer. We have

website gebruik van Google Analytics. Dit

set up Google Analytics in accordance with the

programma levert belangrijke statistieken over

privacy legislation, so that no prior consent of

aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de

the user is required. IP addresses are masked

verkeersbronnen en andere essentiële

and data is not shared

informatie waarmee wij deze website
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voortdurend kunnen verbeteren voor de

The Google Analytics cookie is a 'first party

gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en

cookie', which means that the cookie is officially

niet te herleiden tot een bepaalde persoon of

owned by Adviesgroep Eindhoven B.V. and not

gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van

by Google. This cookie is not used for

‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van

advertising or other commercial purposes.

uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw

Adviesgroep Eindhoven B.V. has a processing

surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit

agreement with Google. In addition, Google

contactformulieren worden nooit in Analytics

Analytics is set so that IP addresses are made

verwerkt of opgeslagen.

anonymous, so that data can never be traced to
you or your IP address. Furthermore, from the

Google Analytics maakt gebruik van een cookie,

Analytics account of Adviesgroep Eindhoven

dat is een klein bestandje dat op uw computer

B.V. no information is shared with Google or

wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics

other parties. This makes the Analytics cookie

conform de privacy wetgeving ingericht, zodat

from Adviesgroep Eindhoven BV a non-privacy-

er geen toestemming vooraf van de gebruiker

sensitive first-party cookie that is required to

nodig is.

ensure the quality and safety of vdstappen.nl.
The Analytics cookie remains valid for 6

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens
niet gedeeld

months.
6.

Het cookie van Google Analytics is een ‘first

Opt-out

If you would prefer to block the Analytics script

party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie

completely you can download an opt-out plugin

officieel eigendom is van Adviesgroep
Eindhoven B.V. en niet van Google. Dit cookie
wordt niet gebruikt voor advertenties of andere
commerciële doeleinden. Adviesgroep

for Google Analytics here:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
With this plugin your visit will no longer be
counted in the statistics of all websites using

Eindhoven B.V. heeft een

Google Analytics.

verwerkersovereenkomst met Google.
Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat

7.

IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat

Google

Google Analytics - declaration by

gegevens nooit naar u of uw IP adres te
1.1. This website uses Google Analytics, a web

herleiden zijn. Verder wordt vanuit het
Analytics account van Adviesgroep Eindhoven

analysis service provided by Google Inc.

B.V. geen informatie gedeeld met Google of

("Google"). Google Analytics uses "cookies"

Cookie beleid v1

p. 6 van 8

andere partijen. Daarmee is het Analytics

(text files placed on your computer) in

cookie van Adviesgroep Eindhoven B.V. een

order to help the website analyze how

niet-privacy gevoelig first-party cookie dat

visitors use the site. The anonymous

nodig is om de kwaliteit en veiligheid van

information generated by the cookie about

vdstappen.nl te kunnen waarborgen. Het

your use of the website will be transmitted

Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

to and stored by Google on servers in the
United States. Google will use this

6. Opt-out

information to track how this website is

Als u het script van Analytics liever helemaal

used, compiling reports on website activity

wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out

for the owner of this website (Adviesgroep

plugin voor Google Analytics downloaden:

Eindhoven B.V.) and providing other

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met

services relating to website activity and

deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de

internet usage. Google may only transfer

statistieken van alle websites die Google

this information to third parties where

Analytics gebruiken.

Google is legally required to do so, or where
such third parties process the information

7. Google Analytics – verklaring van Google

on Google's behalf. Google will not

Deze website maakt gebruik van Google

associate your IP address with any other

Analytics, een webanalyse-service die wordt

data held by Google. You may refuse the

aangeboden door Google Inc. (“Google”).

use of cookies by selecting the appropriate

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”

settings on your browser. Please note,

(tekstbestandjes die op uw computer worden

however, that in that case you may not be

geplaatst) om de website te helpen analyseren

able to use all the features of this website.

hoe bezoekers de site gebruiken. De door het

By using this website, you consent to the

cookie gegenereerde anonieme informatie over

processing of data about you by Google in

uw gebruik van de website wordt overgebracht

the manner and for the purposes set out

naar en door Google opgeslagen op servers in

above.

de Verenigde Staten. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe deze website
wordt gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor de eigenaar van
deze website (Adviesgroep Eindhoven B.V.) en
andere diensten aan te bieden met betrekking
tot website-activiteit en internetgebruik.
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Google mag deze informatie alleen aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google
zal Uw IP-adres niet combineren met andere
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het
gebruik van cookies weigeren door in Uw
browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat
geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken
van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.
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