
 

Cookieverklaring Dijkhof & Partners 

 

Wat is een cookie? 

Een Cookie (ook wel http-Cookie genoemd) is een klein tekst-bestandje dat door een website op 

de harde schijf van jouw computer wordt gezet op het moment dat u de site bezoekt. Cookies 

worden voornamelijk gebruikt om de ene gebruiker van de andere gebruiker te onderscheiden. U 

komt Cookies ook tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een Cookie zorgt ervoor dat u 

ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt of wanneer u terugkeert. Cookies hebben een bepaalde 

looptijd. Sommige Cookies worden verwijderd als u de browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die 

met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan. Deze blijven actief als u ze niet 

verwijdert. U kunt meestal zelf niet zien waar een Cookie precies voor dienen. Cookies zijn 

weliswaar tekstbestanden, maar de inhoud van die bestanden is meestal geschreven in een 

onleesbare computercode. 

 

Functionele cookies 

Functionele Cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld 

bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. 

 

Analyserende cookies 

Websites gebruiken analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij 

beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische Cookies hebben nauwelijks gevolgen 

voor de privacy. 

 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics 

informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 

nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 

op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en 

is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit 

houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens.” 

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie 

hiervoor ons privacystatement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u 

adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een 

cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de 

instellingen van uw browser. 



 

 

 

MEER INFORMATIE OVER PRIVACY; 

https://www.hulpbijprivacy.nl/ 

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in 

de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

 

MEER INFORMATIE OVER COOKIES? 

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

https://www.hulpbijprivacy.nl/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

