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Cookie statement
W ij maken gebruik van vier soorten cookies: technische (functionele)-, analytische-,
commerciële- en social plug-in cookies.

Wat zijn functionele cookies?
Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies) zijn nodig voor het optimaal
functioneren van onze website en onze apps. Deze cookies worden gebruikt om onze
website en apps beter af te stemmen als het gaat om website gebruik en voorkeuren.
Hierdoor wordt het gebruikersgemak verhoogd.

Wat zijn commerciële cookies?
Commerciële cookies worden gebruikt voor het vergaren van surfinformatie.
Bijvoorbeeld door uw mogelijke interesse tijdens het gebruik van de website te volgen
of te beoordelen of u al een bepaald bericht van Hoogezand en Brugge Administratie en
Fiscaal Advies BV eerder hebt gelezen. Deze cookies kunnen ook informatie
verzamelen over advertenties die u heeft gezien en aangeklikt. Dit stelt ons in staat om
gericht berichten aan te bieden waarin u interesse heeft getoond. Zo voorkomen we dat
u steeds dezelfde reclame te zien krijgt.

Wat zijn analytische cookies?
Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze
website. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit. Zo
worden bijvoorbeeld bezoekersstatistieken verzameld en trends geanalyseerd. Deze
cookies zijn uitgezonderd van de wettelijke informatieplicht en het
toestemmingsvereiste omdat ze informatie geven over de kwaliteit of effectiviteit van
een dienst van de informatiemaatschappij.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een uniek user-ID voor tracking doeleinden.
Dit is een uniek nummer dat aangeeft dat u dezelfde gebruiker bent. W e kunnen u – als
gebruiker – dan herkennen als u terugkomt. Dit unieke nummer maakt het mogelijk om
meerdere apparaten en verschillende bezoeken aan elkaar te koppelen. W e gebruiken
en slaan dit unieke nummer alleen op in onze beveiligde systemen wanneer u ingelogd
bent of bent geweest.

Wat zijn social plug-in cookies?
De website van Hoogezand en Brugge Administratie en Fiscaal Advies BV maakt
gebruik van Social Media plug-ins. De Social Media kunnen, wanneer u gebruik maakt
van deze plug-in, meer te weten komen over uw surfgedrag. Hierdoor kan er een
gerichte advertentie getoond worden en/of de content binnen het sociale netwerk
aangepast worden aan uw interesse.

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd
inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst.
Dit komt voornamelijk voor als onze webpagina’s zogenaamde 'embedded elementen'
bevatten, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video's die bij een andere partij
opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Komt u op onze
website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven niet
genoemd hebben)? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de
betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor
plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier uw privac y
gewaarborgd is.
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Disclaimer
Dit overzicht van cookies op www.hoogezand-brugge.nl is een momentopname.
Hoogezand en Brugge Administratie en Fiscaal Advies BV streeft ernaar deze lijst zo
up-to-date mogelijk te houden. Vanwege het dynamische karakter van internet en de
vele betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn dat niet alle actuele cookies
en/of sites in dit overzicht te vinden zijn. Voor meer informatie
rondom privacy verwijzen we u naar ons Privacy statement.
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