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Cookiebeleid ’t Zonnekind CV 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer 
geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de 
browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website 
raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie 
kan slechts een machine identificeren. 

Deze website gebruikt zowel 'First party cookies' als 'Third party cookies'. 

'First party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en 
die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de 
gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld 
formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

'Third Party cookies' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van 
derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies 
van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site 
eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, 
met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u 
een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies 
nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw 
browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische 
elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen 
gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

GOOGLE ANALYTICS 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” 
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen 
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 
over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie 
om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te 
stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens 
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de 
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daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval 
wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van 
deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de 
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
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