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Cookieverklaring 
 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 

deze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen 

informatie kan bij een volgend bezoek naar ons teruggestuurd worden. Hierdoor herkennen wij jouw 

apparaat bij een volgend bezoek. Wij gebruiken cookies om de website te analyseren en verbeteren. 

 

Wij gebruiken de volgende cookies: 

1. Functionele cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden 

gebruikt om tijdelijk voorkeuren op te slaan, waardoor het gebruiksgemak van de website vergroot 

wordt.  

 

2. Sessie cookies 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website door bezoekers 

worden bekeken. Hiermee kunnen wij onze website op het surfgedrag van onze bezoekers aanpassen, 

zodat de website beter bij de wensen en behoeften van onze bezoekers past. Deze cookies worden 

automatisch verwijderd zodra de bezoeker de browser afsluit. 
 

3. Analytische cookies 

Codellic Softworks gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de 

website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij 

gebruiken de informatie om de werking van de website te analyseren en verbeteren. 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. De informatie wordt 
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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 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie 

hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat 

te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je 

een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je 

browser. 

 

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen? 

Wanneer je cookies uitschakelt kan je niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik 

maken. Het uitschakelen van cookies beïnvloed het gebruiksgemak van onze website. Daarnaast heeft 

het weigeren van cookies alleen gevolgen op de browser en de computer waarop je deze handelingen 

uitvoert. Je maakt zelf de keuze om cookies in je browser of op je computer uit te schakelen of te 

verwijderen.  

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de 

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

 

Cookies uitschakelen: 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Firefox 

 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen
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Meer informatie over cookies 

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 

• ICTRecht: Achtergrond Cookiewet 

• Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

• Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

