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Cookiebeleid 
 
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te garanderen, gebruiken wij cookies. Een 
cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van deze Website wordt 
meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De 
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden. Cookies worden gebruikt voor de metingen van webstatistieken en voor onderzoek 
onder de bezoekers van de website. Het cookie bestand wordt op jouw computer opgeslagen 
en je kunt daarmee bij een vervolgbezoek op onze website worden herkend. De informatie die 
de cookies verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je kunt het gebruik van cookies 
weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. 
 
Noodzakelijke cookies 
Geen woorden maar data  
Met deze cookies verbeteren wij onze Website en onze Diensten. Hier hebben we wel jou voor 
nodig. Deze analyserende cookies helpen ons in te zien wat wel en wat niet werkt. Deze 
informatie gebruiken we om te beslissen welke onderdelen van de Website we kunnen 
doorontwikkelen  en met welke onderdelen we beter kunnen stoppen.  
 

Google Tag manager en Google Analytics 

Tag manager zorgt ervoor dat we cookies en scripts kunnen plaatsen en beheren. Google 
Analytics bouwt groepen van sessies op basis van unieke ID’s. Beide cookies zorgen ervoor 
dat we verbeteringen kunnen doorvoeren ten aanzien van het gebruik van de Website. 
Google deelt anonieme gegevens met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer 
informatie over. 

 

Hotjar 

Deze cookie gebruiken we voor analysedoeleinden ter verbeterig van de Website. Hotjar deelt 
geen informatie met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie over. 

 

Unbounce 

Deze cookie gebruiken we voor analysedoeleinden ter verbeterig van de Website. Unbounce 
deelt geen informatie met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie 
over. 
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Landbot 

Deze cookie gebruiken we voor de chatbot op de Website. Landbot deelt geen informatie met 
derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie over. 

 

CloudFlare 

Deze cookie wordt ingesteld door de CloudFlare-service om vertrouwd webverkeer te 
identificeren. Het komt niet overeen met enig gebruikers-ID in de webtoepassing, noch slaat 
de cookie enige persoonlijk identificeerbare informatie op. 

 

Connect.sid 

Deze cookie is noodzakelijk voor veilige aanmelding en voor het detecteren van eventuele 
spam of misbruik van de website. 

 

Stripe 

Deze cookie is noodzakelijk om betalingen uit te voeren. Stripe is een cookie om te 
onthouden wie je bent en om om betalingen te verwerken zonder enige informatie van de 
creditcard op te slaan. 

 
Cookies voor optimaal gebruik 
Vandebron persoonlijker maken  
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden. Zo komen we erachter wat je wél echt 
leuk vindt en wat jouw voorkeuren zijn zodat we je niet onnodig benaderen. Denk hierbij aan 
het tonen van aanbiedingen of interessante ontwikkelingen via partnersites en op social media.  
 
Met jouw toestemming plaatsen wij of onze adverteerders een cookie op jouw apparatuur die 
registreert wanneer je een website uit ons netwerk bezoekt. Hiermee kunnen wij zien dat je 
naast onze website ook op de betreffende website(s) uit ons netwerk bent geweest. Jouw 
profiel (websitebezoeken) is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke en 
dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk 
voor zijn. 
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Facebook: Custom audiences en Connect 

Deze cookies gebruiken we om je relevante advertenties te laten zien op onze partnersites en 
om hen te belonen voor hun bijdrage wanneer zij je doorsturen naar Vandebron. Facebook 
deelt geen informatie met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie 
over. 

 

Google: Analytics Remarketing, Ads, Offline conversion tracking, Dynamic Remarketing en 
Audiences, Customer ID, Youtube, Click Identifier  

Deze cookies gebruiken we om je relevante advertenties te laten zien op onze partnersites en 
om hen te belonen voor hun bijdrage wanneer zij je doorsturen naar Vandebron. Google deelt 
anonieme gegevens met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie over. 

 

Bing Ads 

Deze cookies gebruiken we om je relevante advertenties te laten zien op onze partnersites en 
om hen te belonen voor hun bijdrage wanneer zij je doorsturen naar Vandebron. Bing deelt 
anonieme gegevens met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie over. 

 

Google: DoubleClick & SA360 + DV360 

Deze cookies komen van Google en zien welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante 
advertenties tonen op onze partnersites. Zonder deze cookies zijn de aanbiedingen die we je 
doen minder persoonlijk. Google deelt anonieme gegevens met derden en heeft daar in haar 
Privacyverklaring meer informatie over. 

 

Adroll 

Deze cookie zorgt ervoor dat we op basis van de producten die je hebt bekeken passende 
advertenties kunnen tonen. Adroll werkt daarvoor in elk geval samen met de volgende 
partners:  

- Google;  - Rubicon; - OpenX; - Digital Window; 
- Facebook; - Index; - LiveRamp; - Advertising.com; 
- AOL;  - Pubmatic; - LinkedIn. - Adform. 
- Yahoo;  - Taboola; - TripleLift; 
- Bidswitch; - Outbrain; - AppNexus;  
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Twitter en Twitter Syndication  

Deze cookies komen van Twitter en zorgen ervoor dat je persoonlijke aanbiedingen gedaan 
kunnen worden en om content vanuit Twitter op onze website te tonen. Twitter deelt geen 
informatie met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie over. 

 

LinkedIn: Ads en LinkedIn Marketing Solutions 

Deze cookies gebruiken we om je relevante advertenties te laten zien op websites van 
derden. LinkedIn kan anonieme gegevens delen met derden en heeft daar in haar 
Privacyverklaring meer informatie over. 

 

Reddit 

Deze cookies gebruiken we om je relevante advertenties te laten zien op websites van 
derden. Reddit deelt geen informatie met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer 
informatie over. 

 

Indeed 

Deze cookies gebruiken we om je relevante advertenties te laten zien op websites van 
derden. Indeed deelt geen informatie met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring 
meer informatie over. 

 

Daisycon 

Daisycon is een affiliate tracker waarmee wij samenwerken voor het aanleveren van nieuwe 
klanten. Daisycon deelt geen informatie met derden en heeft daar in haar Privacyverklaring 
meer informatie over. 

 

Adcalls 

AdCalls is een bedrijf dat zich richt op het meten van de effectiviteit van online en offline 
reclamecampagnes. AdCalls gebruikt daarvoor meerdere cookies: 

● acalltracker: Deze cookie is bestemd voor het opslaan van het unieke bezoekers-id en 
de uitgegeven telefoonnummers. Opslagduur: 7 dagen. 

● acalltrackerreferrer: Deze cookie wordt gezet zodra het JavaScript van AdCalls wordt 
ingeladen. De cookie wordt gebruikt om zo snel mogelijk de verwijzende bron 
(referrer) van de bezoeker op te slaan, zodat deze niet verloren kan gaan. Zodra het 
JavaScript is uitgevoerd wordt deze cookie direct weer verwijderd. De maximale 
opslagduur bedraagt 60 minuten. 
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● excludecalltracking: Deze cookie wordt gezet zodra de bezoeker - om welke reden dan 
ook - niet gemeten wordt, zodat we geen verdere acties uitvoeren. Opslagduur: 
gedurende de sessie. 

● acalltrackersession: Deze cookie slaat een unieke identifier op, zodat kan worden 
bijgehouden in welke sessie de bezoeker zit. Opslagduur: gedurende de sessie. 

 
 

Permanente cookies of sessie cookies  
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op 
onze Website. De Website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. 
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 op te geven 
waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van onze Website. Permanente 
cookies kan je verwijderen via de instellingen van je browser. 
 
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit 
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het 
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je 
webbrowser afsluit. 

 
Recht op inzage en correctie of verwijdering van je 
persoonsgegevens 
Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie op of verwijdering van je gegevens.. 
Hiervoor kun je een mail sturen naar vragen@vandebron.nl.  
 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in 
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. 
 
 
 
Laatst aangepast: 25 juli 2019 
 


