
Cookieverklaring 

 

Algemeen 

Rijsterborgh gebruikt cookies en vergelijkbare technieken op haar website. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 

smartphone.  

Het gebruik van cookies is veilig. Een deel van de cookies die wij plaatsen of laten plaatsen gebruiken 

wij voor de functionaliteit van de website of om het gebruik van onze website te analyseren. Voor deze 

cookies hebben wij geen toestemming nodig. Voor andere cookies vragen we uw toestemming, 

namelijk voor cookies die uw surfgedrag bijhouden. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en 

interesses op basis van surfgedrag. Cookies kunnen niet worden herleid naar persoonlijke gegevens 

zoals naam, adres, telefoonnummers of e-mailadressen. 

 

Welke cookies plaatsen wij 

Functionele cookies 

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en slaan geen gegevens op die 

naar een persoon te herleiden zijn. Voorbeelden van deze cookies zijn het opslaan van : 

• voorkeurinstellingen 

• inloggegevens 

Analytische cookies 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor 

wordt onder meer gebruik gemaakt van Google Analytics, om bijvoorbeeld bij te houden hoe 

gebruikers de website gebruiken en de duur van hun verblijf vast te leggen. De verzamelde gegevens 

worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. 

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht 

naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan 

derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. Wij hebben  hier geen invloed op. Wel hebben we maatregelen 

getroffen om uw privacy te waarborgen: we zijn met Google een verwerkersovereenkomst 

overeengekomen en de laatste nummers van uw IP-adreszijn gemaskeerd. Verder hebben wij Google 

niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

Cookies verwijderen of weigeren 

Indien u geen cookies wilt, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als 

er een cookie wordt geplaatst of zelfs geheel te voorkomen dat cookies geplaatst kunnen worden. Het 

gevolg daarvan is dat u mogelijk niet, of niet optimaal, van alle onderdelen van deze website gebruik 

kunt maken. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uw browserinstellingen specifieke types cookies, zoals 

cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, aan- of uit te zetten. 

Raadpleeg hiervoor de instellingen van de browser die u gebruikt. 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na die tijd zullen zij geen gegevens over uw 

surfgedrag meer registreren. Wilt u niet wachten, dan kunt u de cookies voor die tijd verwijderen. Ook 

hiervoor verwijzen we u naar de instellingen van uw browser waarmee informatie te vinden is. Als u op 

die manier cookies verwijdert, houdt u er dan rekening mee dat deze cookies alleen zijn verwijderd uit 

de betreffende browser en van het betreffende apparaat. 


