
PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT 
 

Wat is een cookie?  

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 

met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf 

van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 

bezoek weer naar de server van Ingenhou Advies teruggestuurd worden.  

 

Share buttons  

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of 

delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door 

middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Ook 

zijn er codes van Addthis, de organisatie die de “like” icoontjes samenstelt. Door middel van 

deze codes worden cookies geplaatst. Ingenhou Advies heeft hier geen invloed op. Leest u 

de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter (welke regelmatig kunnen 

wijzigen), om te lezen wat zij met uw gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

 

Gebruik van sessie cookies  

Met behulp van een sessie cookie is zichtbaar welke onderdelen van de website u met dit 

bezoek hebt bekeken. Het slaat ook informatie tijdelijk op die eventueel voor een andere 

pagina nodig is. Bijvoorbeeld bij het intypen van de naam, onthoudt de website de naam 

voor op de volgende pagina. Ingenhou Advies kan zijn dienst daardoor zoveel mogelijk 

aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers van de website. Deze cookies worden 

automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

 

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt 

aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te 

helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde 

informatie over uw gebruik van de website wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe 

u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-

exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en 

internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe 

wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 

verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google 

beschikt.  

 



In- en uitschakelen en verwijderen van cookies 

Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 

instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Bij het uitschakelen van 

cookies kunt u wellicht niet alle functionaliteiten en mogelijkheden van deze website 

benutten. 

 

Meer informatie over cookies 

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 

Cookierecht.nl, Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”, Consumentenbond: “Waarvoor 

dienen cookies?”, Consumentenbond: “Cookies verwijderen”, Consumentenbond: “Cookies 

uitschakelen”  

Via de website http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zien welke cookies op uw pc, 

tablet of mobiele telefoon zijn geplaatst. 

 

Gebruik van informatie 

Ingenhou Advies neemt uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en 

verspreiden van informatie in acht, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid 

of volledigheid hiervan. Ingenhou Advies aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 

schade, in welke vorm ook, die het gevolg is van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van 

de aangeboden informatie op deze website. De website van Ingenhou Advies bevat links naar 

andere websites. Ingenhou Advies is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken en/of de 

inhoud van deze websites van derden. 


