Cookieverklaring
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt
opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. De daarin opgeslagen informatie, zoals inloggegevens en
de taal die u heeft ingesteld bij het eerste bezoek, kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden voor uw gebruiksgemak.
Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden:
 Functionele cookies: om onze website gebruiksvriendelijker te maken
 Analytische cookies: om het gebruik van onze website te analyseren
 Tracking cookies:
Functionele cookies
Met behulp van functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoef u niet steeds uw
voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt
maken. Functionele cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij of onze adverteerders een cookie op uw apparatuur, die een profiel
opbouwt van uw online surfgedrag. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam,
adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat
deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Google Analytics
Van Vliet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en
hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Vliet bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid
van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over
de website aan Van Vliet te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Vliet heeft hier geen invloed op.

Van Vliet heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Vliet verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.
Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor
onze privacy verklaring op https://www.vanvlietcontainers.nl/privacyverklaring/. 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.
Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie vindt u op de publieke websites van de Autoriteit Persoonsgegevens of de
consumentenbond
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

