Cookieverklaring Werkenbijmodderkolk.nl
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door
een website op de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden
als je onze website bezoekt.
Doel van de cookies
De cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties
en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op de website te
verhogen.
De uit de cookies gehaalde informatie is niet gekoppeld aan jouw naam en/of e-mailadres.
De cookies geven informatie over jouw IP-adres -tenzij geanonimiseerd- en jouw gedrag op
de website. Voor zover persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van de cookies,
worden die verwerkt conform de privacyverklaring.
Welke cookies gebruiken wij en waarom?
Cookies gebruiken wij om een beter beeld te hebben van het gebruik van onze website door
de bezoekers. Hierbij kan men denken aan de sessieduur, de geklikte pagina’s, de gezochte
informatie op de website etc. Op basis van deze informatie kunnen wij de behoeften van de
bezoekers achterhalen en de inhoud van de website afstemmen op de behoeften van de
bezoeker. Ook kunnen wij cookies gebruiken om bepaalde functionaliteiten mogelijk te
maken.
Op deze website maken wij gebruik van de volgende soorten cookies:
1. Functionele cookies
2. Analytische cookies
3. Tracking cookies van derde partijen
Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op
onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook
wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door
middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen
waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Functionele cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser
Analytische cookies
We maken gebruik van cookies voor webstatistieken. We maken gebruik van cookies om de
werking van de website te monitoren, de website te verbeteren op basis van prestaties en
om de effectiviteit van campagnes te beoordelen.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google

wel/niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de
Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Tracking cookies van derde partijen
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden
opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten
komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk
bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, emailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel,
zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Ook kunnen wij tracking cookies van derde partijen gebruiken. Deze cookies gebruiken zij
(de derde partijen) om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een
profiel op te bouwen van jouw surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van
vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk
krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke
zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat
deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Hoe lang worden de cookies bewaard?
De bewaartermijnen van de cookies zijn afhankelijk van het soort cookie dat wij op de
website gebruiken. Een volledig overzicht van de cookies en daarbij behorende
bewaartermijnen is terug te vinden in ‘Gebruikte cookies’ op onze website.
Cookies verwijderen?
Je kunt de cookies te allen tijde verwijderen via je browser-instellingen. Let op: het
verwijderen van bepaalde cookies kan ertoe leiden dat bepaalde functies op de website niet
gebruikt kunnen worden.
Vragen?
Heb je vragen over deze cookieverklaring? Neem gerust contact op met
Modderkolk Projects & Maintenance B.V.,
Postbus 360
6600 AJ Wijchen
T: 024-648 6400
E: info@modderkolk.nl
Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2019.

