Cookiemededeling Bureau CFE
Cookies op Bureau CFE
Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Met deze
cookies kunnen wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Daarnaast verzamelen wij gegevens
over de werking van onze website en de effectiviteit van onze online marketingcampagnes. Als u deze
website gebruikt dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. Uiteraard kunt u onze
cookies altijd in uw browser weigeren of verwijderen, dit heeft mogelijk een negatief effect op de
werking van onze website en het bestelproces. Kijk voor meer informatie over de door de (derden)
websites geplaatste cookies en over uw privacy in onze Privacy- en Cookieverklaring.

Cookieverklaring Bureau CFE
Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Met deze
cookies kunnen wij uw instellingen en voorkeuren onthouden. Daarnaast verzamelen wij gegevens
over de werking van onze website en de effectiviteit van onze online marketingcampagnes. Als u deze
website gebruikt dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. Uiteraard kunt u onze
cookies altijd in uw browser weigeren of verwijderen, dit heeft mogelijk een negatief effect op de
werking van onze website en het bestelproces. Kijk voor meer informatie over de door de (derden)
websites geplaatste cookies en over uw privacy in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een
goede werking van de website. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste
informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele
cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De analytische cookies gebruiken wij om te
analyseren hoe vaak onze website wordt gebruikt. Indien de analytische cookies geen grote impact op
uw privacy heeft, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd.
Google Analytics
Via onze website worden cookies 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. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser.
De volgende websites plaatsen cookies om de volgende redenen:
#
1.

Cookie – ID
IP_JAR

Doel
Deze cookies worden door Google
gebruikt om op basis van recente
zoekopdrachten en eerdere interacties
aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.

Bron
Google Analytics

2.

CONSENT

Google Analytics

3.

NID

Cookie gebruikt om te controleren of
er toestemming is gegeven tot
plaatsen van cookies.
Deze cookie onthoudt een uniek ID
die gebruijkt wordt om voorkeuren te
onthouden. Bijvoorbeeld taal,
hoeveel zoekresultaten per pagina

Google Analytics

getoond worden en of je gebruik
wenst te maken van de Google
SafeSearch functie.

