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Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of 

smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek 

weer worden herkend door deze website.

Looptijd van cookies

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met 

inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert.

Waarom cookies?

Kouters Van der Meer gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

De technische en functionele cookies die Kouters Van der Meer gebruikt zijn noodzakelijk voor de werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

De analytische cookies die wij gebruiken informeren ons over het gebruik en de effectiviteit van onze website. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies?

Permanente cookies

Bij een nieuw bezoek aan onze website wordt u herkend met behulp van permanente cookies. Onze website kan daardoor 

speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen 

wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd 

bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen 

van uw browser.

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heeft bekeken. Wij 

kunnen onze diensten doordoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden 

automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Tracking cookies

Wij plaatsen uitsluitend tracking cookies op uw apparatuur als u daarvoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

Deze cookies kunnen later worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten 

komen dat u naast onze website ook andere website(s) uit ons netwerk heeft bezocht. Met tracking cookies wordt een 

profiel opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan bijvoorbeeld uw naam, adres, en e-mailadres. Tracking cookies kunt u 

verwijderen via de instellingen van uw browser.

Bensdorpplein 2
1406 PZ Bussum

T +31 88 980 02 00
E info@koutersvandermeer.nl
www.koutersvandermeer.nl

IBAN NL88 RABO 0155 7714 50                               
BIC  RABONL2U                                                                  
KVK 76155110 
BTW NL 860527104.B01

Kouters Van der Meer maakt op haar website gebruik van cookies. In dit document 

geeft Kouters Van der Meer graag toelichting en uitleg over waarom zij bepaalde 

cookies gebruikt en wat dit voor u betekent. Voor vragen kunt u altijd contact met ons 

opnemen; onze contactgegevens staan onderaan dit Cookie Statement.

Cookie statement
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Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. Ons Privacy- en Cookie Statement zijn niet van 

toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet 

garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u 

dan ook aan om de privacy statements van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Sociale Media

Op onze website kunnen buttons zijn opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op sociale media als 

bijvoorbeeld LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die dan van LinkedIn zelf afkomstig 

zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Kouters Van der Meer heeft daar geen invloed op. 

Wij adviseren u de privacy statements van sociale media zoals LinkedIn te lezen, om te zien wat zij met uw 

persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Uw gegevens inzien

Zoals ook in ons Privacy Statement staat, kunt u ons een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens sturen. U kunt 

daarvoor onze contactgegevens onderaan dit Cookie Statement gebruiken. Wanneer uw verzoek gaat over inzage in 

persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze 

terugvinden in de instellingen van uw browser. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 

de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen daarvan

Als u geen cookies (meer) op uw apparatuur wilt, moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of 

smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat u na het opschonen op websites opnieuw 

moet inloggen en dat uw wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s 

opnieuw moet instellen.

Wijzigingen

Kouters Van der Meer behoudt zich het recht voor om dit Cookie Statement aan te passen. Wij raden u dan ook aan 

om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is gewijzigd

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u gebruik te maken van een van de 

bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via

info@koutersvandermeer.nl. U kunt ook schrijven naar Kouters Van der Meer, Bensdorpplein 2, 1406 PZ Bussum.
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