
Cookie-verklaring

Deze cookie verklaring is van toepassing op het gebruik van (met inbegrip van de toegang tot) de
Website www.panderenlier.nl die beheerd wordt door Pander en Lier B.V. (KvK 58541160)
(hierna te noemen “Pander en Lier”, “wij”, we”, “ons” of “onze”) met inbegrip van de content en diensten
welke via deze website (de “Website”) ter beschikking wordt gesteld. Om dit te realiseren maken wij
gebruik van onze eigen cookies en van standaard cookies van derden om gegevens over uw
surfgedrag in te winnen terwijl u de Website bezoekt; wij houden ook bij hoe vaak u de Website bezoekt.
De informatie die wij verzamelen, is anoniem en identificeert u niet als individu tenzij u ons uw gegevens
verstrekt door een formulier in te vullen of door een andere optie die op de Website wordt aangeboden.
Waar persoonsgegevens door Pander en Lier worden verzameld, valt dit verzamelen onder ons
Privacybeleid, beschikbaar op www.panderenlier.nl/privacy-policy.

Wat houden we bij?
Wij gebruiken op de Websites geen cookies die opdringerig van aard zijn om uw persoonsgegevens te
verzamelen. Wij gebruiken standaard cookies van derden zoals Google Analytics om uw surfgedrag bij
te houden en om statistische gegevens op geaggregeerd niveau te verzamelen. Dit doen wij op de
volgende manieren:
• Wij houden het aantal bezoeken aan de Website bij, waar elke bezoeker vandaan kwam (d.w.z. welke
website heeft u bezocht voordat u de Website bezoekt) en waar elke bezoeker naartoe gaat vanaf de
Website (d.w.z. de website die u bezoekt nadat u onze Website verlaat).
• Een cookie wordt op uw apparaat niet langer dan twee jaar opgeslagen. Dit is gekoppeld aan uw IP-
adres. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat bewaart. Hierdoor zijn wij
in staat bij te houden wanneer u de Website opnieuw bezoekt.

Hoe kunt u zelf cookies beheren?
Tenzij u in uw browserinstellingen heeft aangegeven dat cookies moeten worden geweigerd, geven
onze systemen cookies af elke keer dat u de Website bezoekt.

U kunt cookies weigeren door dit in te stellen in uw browser waarmee u geen toestemming geeft om
cookies op te slaan. Hiermee worden alle cookiegegevens gewist. Als u echter deze instelling kiest,
heeft u mogelijk geen toegang meer tot bepaalde delen van de Website of kunt u bepaalde
functionaliteiten niet meer gebruiken. Voor waardevolle informatie over hoe cookies te verwijderen en te
weigeren volgt u de volgende link.

Cookies van derden

Tijdens uw bezoek aan de Website kunt u ook inhoud van derden aantreffen. Wij kunnen u zelfs de
mogelijkheid bieden om met ons in contact te treden met anderen om informatie uit te wisselen via
sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze Inhoud wordt toegevoegd zodat wij u
zorgvuldig geselecteerde informatie kunnen aanbieden die mogelijk relevant of interessant voor u is. Dit
betekent wel dat derden bijkomende cookies op uw apparaat kunnen opslaan waarover wij geen
controle hebben. Bijgevolg raden wij u aan de websites van dergelijke derden te controleren en tevens
hun privacy beleid te lezen voor meer informatie over hun cookies en hoe u die kunt beheren.

Cookies op www.panderenlier.nl

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Indien u een link naar een website van een
derde volgt, is het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat degelijke websites hun eigen privacy- en



cookiebeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid
aanvaarden. Controleer dit beleid a.u.b. voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan websites van
derden.

In deze lijst staan voorbeelden van cookies die worden gebruikt op www.panderenlier.nl met inbegrip
van details over hun doeleinde en andere informatie die nuttig voor u kan zijn. Indien u wenst in te
loggen op websites van derden via www.panderenlier.nl, weet dan ook dat deze lijst van cookies
mogelijk niet volledig is.

Google-analytics.com

• Type: Derdepartij van Google Inc.
• Doel: Google Analytics installeert cookies om ons in staat te stellen om het gebruik van pagina’s en
diensten op onze websites te registreren.
• Welke gegevens worden bewaard?: Duur van het bezoek, paginaweergaves, locatie,
besturingssysteem, browser, toegangspad, aantal bezoeken
• Koppeling naar persoonsgegevens?: Nee
• Type cookie?: Permanent
• Cookies van derden?: Ja, Google Inc.
• Beleid van derde: Zie hier het beleid van Google

Wijzigingen aan dit cookie beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot wijzigen. Alle wijzigingen die wij doorvoeren in dit
Cookie beleid zullen wij publiceren middels passende kennisgevingen daarvan op deze Website of door
contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Cookiebeleid te
mailen naar info@panderenlier.nl.

Pander en Lier,
Mei 2018


